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CHƯƠNG I: THÔNG TIN CHUNG VỀ CƠ SỞ ĐẦU TƯ 

 

1. Thông tin Cơ sở 

Trong “Chiến lược phát triển du lịch Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến 

năm 2030” và “Quy hoạch tổng thể phát triển du lịch Việt Nam đến năm 2020, tầm 

nhìn đến năm 2030” đã được Chính phủ phê duyệt, vùng duyên hải Nam Trung bộ, 

trong đó, Bình Thuận được xác định sản phẩm du lịch chính là du lịch biển, đảo. Khu 

du lịch Mũi Né - Phan Thiết là khu du lịch quốc gia. Đồng thời, Bình Thuận đã được 

Bộ Chính trị định hướng hình thành Trung tâm du lịch - thể thao biển mang tầm của 

quốc gia. Với những điều kiện ưu đãi đó, khu vực ven biển Hàm Tiến – Mũi Né có đầy 

đủ điều kiện để hình thành một quần thể khu du lịch sinh thái biển với các loại hình 

nhà ở biệt thự, khách sạn khác nhau.  

Công ty TNHH Vinapoland hiện đang hoạt động Cơ sở “Khách sạn Boton Mũi 

Né” tọa lạc tại số 29A, đường Nguyễn Đình Chiểu, phường Hàm Tiến, thành phố Phan 

Thiết, tỉnh Bình Thuận, được UBND tỉnh cấp Quyết định chủ trương đầu tư số 

195/QĐ-UBND ngày 21/01/2020 và Quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư số 

1124/QĐ-UBND ngày 19/5/2020, với quy mô diện tích đất 922,4 m2; quy mô số 

phòng là 108 phòng. Đồng thời, được UBND thành phố Phan Thiết xác nhận hồ sơ kế 

hoạch bảo vệ môi trường tại giấy xác nhận số 5371/GXN-UBND ngày 10/8/2020. Quá 

trình hoạt động, nước thải sinh hoạt phát sinh tại Cơ sở được Công ty xử lý đạt quy 

chuẩn cột A, QCVN 14:2008/BTNMT, sau đó đấu nối vào hệ thống thu gom nước 

mưa chung của thành phố nằm trên tuyến đường Nguyễn Đình Chiểu (việc này được 

UBND thành phố Phan Thiết chấp thuận chủ trương tại Văn bản số 3345/UBND-TC 

ngày 24/6/2022 về việc có ý kiến đối với đề nghị của Công ty TNHHVinapoland, 

phường Hàm Tiến) 

Thẩm quyền cấp giấy phép môi trường: 

Theo điểm c, khoản 3, Điều 41, Luật BVMT năm 2020 có nêu “ Đối tượng quy 

định tại khoản 2, Điều 39 của Luật này đã được Ủy ban nhân dân cấp tỉnh hoặc cấp 

Bộ, cơ quan ngang bộ phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo đánh gia tác động môi 

trường” thì thuộc đối tượng cấp giấy phép môi trường của Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh. 

Tuy nhiên, Cơ sở này được UBND thành phố Phan Thiết xác nhận hồ sơ kế hoạch bảo 

vệ môi trường tại giấy xác nhận số 5371/GXN-UBND ngày 10/8/2020. Nên thuộc đối 

tượng cấp giấy phép môi trường do UBND thành phố cấp và được quy định tại 

khoản 4, Điều 41, Luật BVMT  (có nêu “ Ủy ban Nhân dân cấp huyện cấp giấy phép 

môi trường đối với quy định tại Điều 39 của Luật này, trừ trường hợp quy định tại các 

khoản 1, 2 và 3 của Điều này”) 

2. Tên chủ Cơ sở đầu tư: 

 - Tên chủ đầu tư: CÔNG TY TNHH VINAPOLAND 

 - Địa chỉ văn phòng: 29A, đường Nguyễn Đình Chiểu, phường HàmTiến, 

thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận. 
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 - Người đại diện theo pháp luật: Phạm Thị Mão 

 - Chức vụ: Chủ tịch hội đồng thành viên 

 - Điện thoại: 0855261719. 

 - Giấy đăng ký kinh doanh số: 3401153182 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh 

Bình Thuận cấp lần đầu ngày 09/8/2017 và thay đổi lần 01 ngày 13/10/2020 

3. Tên Cơ sở đầu tư: 

- Tên Cơ sở: “Khách sạn Boton Mũi Né” 

- Địa điểm thực hiện Cơ sở đầu tư: 29A, đường Nguyễn Đình Chiểu, 

phường HàmTiến, thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận. 

- Cơ quan thẩm định thiết kế xây dựng, cấp các loại giấy phép có liên 

quan đến môi trường của Cơ sở đầu tư: 

+ Cơ quan thẩm định Cơ sở: Sở Xây dựng thẩm định thiết kế xây dựng 

+ Cơ quan cấp giấy phép môi trường Cơ sở: UBND thành phố Phan Thiết  

- Quyết định phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi 

trường: Giấy xác nhận đăng ký Kế hoạch bảo vệ môi trường số 5311/GXN-

UBND ngày 10/8/2020 do UBND thành phố Phan Thiết cấp; Văn bản thay đổi 

so với nội dung quyết định phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo đánh giá tác 

động môi trường (nếu có): không có 

4. Công suất, công nghệ, sản phẩm của Cơ sở đầu tư: 

4.1. Công suất của Cơ sở đầu tư 

a. Quy mô diện tích và số phòng Cơ sở 

 Tổng diện tích đầu tư khách sạn Boton Mũi Né là 922,4 m2, với tổng số 

phòng được đầu tư là 108 phòng khách sạn 

b. Quy mô dân số tại Cơ sở 

 - Tổng số phòng kinh doanh của Cơ sở là 108 phòng, mỗi phòng 02 người. 

Do đó, tổng số khách du lịch lưu trú tại Cơ sở là 108 phòng x 02 người/phòng = 

216 người. 

 - Nhân viên phục vụ tại khu du lịch ước tính khoảng 70 người. 

 - Khách vãng lai (tham dự hội nghị) khoảng 50 người 

 Do đó, tổng du khách, nhân viên tại khu du lịch thời điểm hoạt động cao 

điểm là 336 người. 

4.2. Quy trình hoạt động kinh doanh của Cơ sở: 

 

Thuyết minh: Trả 

phòng 

Nghỉ ngơi, 

tận hưởng 

không khí 

yên tỉnh  

Nhận 

phòng 
Lễ tân Du khách 
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Cơ sở tiếp tiến hành quảng cáo cũng như phối hợp với các công ty lữ hành 

trong và ngoài nước tìm kiếm nguồn khách du lịch về Cơ sở. Khách du lịch sau 

khi biết đến Cơ sở sẽ tiến hành liên hệ lễ tân để đặt phòng theo nhu cầu của 

mình. Sau khi tiến hành đặt chỗ khách du lịch sẽ di chuyển đến Cơ sở và nghĩ 

dưỡng tại các phòng đặt trước. Trong quá trình nghỉ ngơi, khách du lịch sẽ có 

các hoạt động vui chơi giải trí do mình tổ chức. Đồng thời thưởng thức các món 

ăn tại nhà hàng của Cơ sở. Sau khi kết thúc thời gian vui chơi tại Cơ sở khách du 

lịch sẽ tiến hành trả phòng.   

4.3. Sản phẩm của Cơ sở đầu tư 

Sản phẩm của Cơ sở là khách sạn, kết hợp các dịch vụ khác như nhà hàng, 

nhằm phục vụ nhu cầu của khách du lịch trong và ngoài nước. 

5. Nguyên liệu, nhiên liệu, vật liệu, điện năng, hóa chất sử dụng, nguồn cung 

cấp điện, nước của Cơ sở đầu tư: 

a. Nhu cầu cấp điện 

Nhu cầu sử dụng điện của Cơ sở chủ yếu phục vụ khách du lịch, các công 

trình phụ trợ khác như hồ bơi, hệ thống xử lý nước thải, PCCC, cấp nước,…Căn 

cứ các hóa đơn tiền điện hàng tháng thì trong thời gian qua của Cơ sở sử dụng 

điện dao động từ  13.623 kWh- 67.041kWh (chi tiết biên lai tiền điện hàng 

tháng của Cơ sở được đính kèm phụ lục báo cáo) 

Nguồn cấp điện: Điện sử dụng được lấy từ nguồn điện lưới quốc gia của 

tỉnh Bình Thuận. Hiện trạng hiện nay, Cơ sở đã đấu nối điện lưới Quốc gia nằm 

cạnh đường Huỳnh Thúc Kháng với trạm biến áp có công suất 800KVA. Ngoài 

ra chủ Cơ sở dự kiến sẽ đầu tư 02 máy phát điện dự phòng công suất (600KVA  

và  300KVA) nhằm sự cố điện lưới quốc gia cúp. 

Phương án cấp điện: dây dẫn động lực từ trạm biến thế đến tủ điện chính 

của các hạng mục công trình được luồn xuyên suốt vào ống PVC được dán kín 

bằng keo dán ống PVC tránh thẩm thấu nước ngầm và tác nhân ăn mòn, được 

chôn ngầm dưới đất theo hệ thống mương cáp. 

b. Nhu cầu sử dụng nguyên liệu 

Nguyên vật liệu của Cơ sở chủ yếu là các thực phẩm tươi sống dùng để chế 

biến thức ăn phục vụ cho khách du lịch. Thành phần chủ yếu là gạo, bún, mỳ, 

thịt các loại, hải sản tươi sống, rau quả các loại. Tùy theo quy mô, số lượng 

khách mà nhu cầu sử dụng khác nhau, vì vậy khối lượng nguyên liệu hàng ngày 

cũng khác nhau. Nguồn cung cấp nguyên liệu được lấy từ các siêu thị hoặc chợ 

trên địa bàn Phan Thiết. 
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c. Nhu cầu sử dụng nhiên liệu: 

Nhiên liệu phục vụ Cơ sở chủ yếu là dầu DO dùng cho máy phát điện dự 

phòng và gas dùng để phục vụ căng tin tại Cơ sở. 

- Đối với dầu DO: Do máy phát điện dự phòng không hoạt động thường 

xuyên và chỉ hoạt động khi hệ thống điện lưới quốc gia cúp. Thời gian qua Cơ 

sở chưa xảy ra tình trạng điện lưới quốc gia cúp nên việc tiêu hao nhiên liệu là 

dầu DO cung cấp cho máy phát điện là chưa có. Tuy nhiên, định mức lượng dầu 

DO cho máy phát điện dự phòng có công suất 600 KVA là 25 lít/giờ cho mỗi lần 

phát điện dự phòng. 

- Đối với gas: Với quy mô dân số tối đa khoảng 336 người, nhu cầu sử 

dụng gas trung bình ước tính là 1,5 kg/người/tháng thì tổng lượng gas tiêu thụ 

tại Cơ sở là 504kg/tháng. 

d. Nhu cầu sử dụng nước  

d1.Nhu cầu sử dụng nước tính trên cơ sở lý thuyết 

 Theo Tiêu chuẩn TCVN 4513:1998 – Cấp nước bên trong – tiêu chuẩn 

thiết kế thì tổng nhu cầu sử dụng nước của dự án được thể hiện ở bảng dưới đây: 

Bảng 1. Nhu cầu sử dụng nước của Cơ sở 

STT Chức năng Quy 

mô 

(người) 

Đơn vị 

tính 

Định 

mức 

Tổng nhu cầu 

dùng nước 

(m3/ngày đêm) 

1 

Phòng khách sạn 108 

phòng x02 

người/phòng 

216 lít/người 180 38,8 

2 Nhân viên phục vụ 70 lít/người 30 2,1 

3 
Nước dùng cho nhà 

hàng  
216 lít/người 18 3,9 

4 
Nước dùng cho khách 

hội thảo 
52 lít/người 10 0,5 

5 
Nước dùng cho 

massage 
72 lít/người 10 0,7 

6 
Nước dùng cho tưới 

cây, tưới đường 
332,1  lít/m2 3 1,0 

TỔNG NHU CẦU SỬ DỤNG NƯỚC CẤP  47,0 

 Nước dùng để phòng cháy chữa cháy 
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 Giả sử thời gian diễn ra một đám cháy là 03 giờ. Theo mục 9, bảng 14 của 

TCVN 2622:1995 - Phòng cháy, chống cháy cho nhà và công trình - Yêu cầu 

thiết kế: 

 - Tiêu chuẩn cấp nước chữa cháy: 2,5l/s/vòi phun. 

 - Số vòi phun hoạt động đồng thời: 2 vòi. 

 Vậy, tổng lượng nước sử dụng cho một đám cháy là 2,5 lít/giây x 3 giờ x 

3.600 x 2 vòi = 54.000 lít = 54 m3. 

Như vậy, tổng lượng nước sử dụng hàng ngày của Dự án là 47,0 

m3/ngày.đêm (không kể đến lượng nước dùng phòng cháy chữa cháy vì lượng 

nước này không phát sinh thường xuyên nên không tính đến lượng nước phát 

sinh hàng ngày). 

 Lưu lượng nước thải phát sinh 

Lưu lượng nước thải sinh hoạt được tính bằng 100% tổng lưu lượng nước 

cấp, tức là QNT = QNC x 100% = 46 m3/ngày đêm x 100% = 46 m3/ngày đêm 

(không tính đến lưu lượng nước tưới cây) 

d2. Nhu cầu sử dụng nước tính trên cơ sở thực tế 

Thực tế Cơ sở không có sử dụng nước ngầm, chủ yếu sử dụng nước thủy 

cục. Qua các tháng hoạt động của Cơ sở và căn cứ hóa đơn tiền nước hàng tháng 

của Cơ sở cho thấy nhu cầu sử dụng nước thực tế tương đối thấp hơn so với nhu 

cầu sử dụng nước tính trên cơ sở lý thuyết. 

Bảng 2. Nhu cầu sử dụng nước thực tế 

STT Tháng Khối lượng tiêu 

thụ (m3/tháng) 

Lưu lượng trung 

bình/ngày 

(m3/ngày) 

Ghi 

chú 

1 Tháng 5/2022 911 29,4  Hóa 

đơn 

tiền 

nước  

2 Tháng 6/2022 644 21,5 

3 Tháng 7/2022 818 26,4 

e. Hóa chất sử dụng:  

Hóa chất sử dụng tại Cơ sở chủ yếu là Hóa chất Clorine dùng để khử trùng 

nước hồ bơi và nước thải sinh hoạt. Căn cứ quy mô của nước hồ bơi và nước 

thải sinh hoạt thì thực tế Cơ sở sử dụng hóa chất tương đối ít, cụ thể ở bảng sau:  

Bảng 3. Nhu cầu sử dụng hóa chất 

STT Loại hóa chất, chế phẩm vi 

sinh sử dụng 

Công đoạn xử lý 

có sử dụng 

Lượng hóa chất, 

chế phẩm vi sinh 
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sử dụng 

1 Hóa chất Clorine (NaOCl 70%) Bể khử trùng 1,5kg/ngày 

6. Các thông tin khác liên quan đến Cơ sở đầu tư: 

6.1. Sự phù hợp với đối với quy hoạch xây dựng 

Quy hoạch xây dựng của Cơ sở phù hợp với Quyết định số 54/2012/QĐ-

UBND ngày 10/12/2012 của UBND tỉnh về việc ban hành quy định các vấn đề 

liên quan đến quản lý xây dựng các Cơ sở đầu tư khu du lịch ven biển trên địa 

bàn tỉnh Bình Thuận và Quyết định số 20/2015/QĐ-UBND ngày 9/06/2015 của 

UBND tỉnh Bình Thuận về việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung của quyết định 

số 54/2012/QĐ-UBND ngày 10/12/2012. Việc này được Sở Xây dựng tỉnh Bình 

Thuận cấp giấy phép xây dựng số 125/GPXD ngày 11/12/2020. 

6.2. Sự phù hợp của Cơ sở so với quy hoạch phát triển Du lịch 

Vị trí Cơ sở nằm trong ranh giới Quy hoạch của khu du lịch quốc gia Mũi 

Né theo Quyết định số 1772/QĐ-TTG ngày 18/12/2018 của Thủ tướng Chính 

phủ về việc phê duyệt quy hoạch tổng thể phát triển khu du lịch quốc gia Mũi 

Né, tỉnh Bình Thuận đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030, đồng thời, phù hợp 

Quy hoạch tổng thể phát triển du lịch tỉnh Bình Thuận đến năm 2020 và tầm 

nhìn đến năm 2030 được UBND tỉnh Bình Thuận phê duyệt tại Quyết định số 

1792/QĐ – UBND ngày 12/9/2012.  

6.3. Sự phù hợp của Cơ sở so với quy hoạch khoáng sản dự trữ Quốc gia 

Đối chiếu sơ đồ vị trí khu đất của Cơ sở so với bản đồ dự trữ khoáng sản 

quốc gia được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 645/QĐ-TTg 

ngày 06/5/2014 thì vị trí Cơ sở không nằm trong quy hoạch dự trữ khoáng sản 

Quốc gia nêu trên.  

6.4. Hiện trạng thu gom và thoát nước mưa, nước thải Cơ sở 

a. Đối với hệ thống thu gom và thoát nước mưa: 

Cạnh Cơ sở đã có hệ thống thu gom nước mưa chung của Công trình 

mở rộng đường từ đá Ông Địa đến khu du lịch Hoàng Ngọc trên tuyến đường 

Nguyễn Đình Chiểu do UBND thành phố Phan Thiết làm chủ đầu tư. Hiện 

nay hệ thống thu gom nước mưa trên đã đi vào vận hành và được Phòng Quản 

lý Đô thị thành phố tiếp quản thay cho UBND thành phố Phan Thiết. Ngày 

11/01/2022, UBND thành phố Phan Thiết có Công văn số 97/UBND-TC về 

việc giải quyết đề nghị của Công ty TNHH Vinapoland (xin phép đấu nối thu 

gom nước mưa của Cơ sở vào hệ thống thu gom nước mưa chung của thành 

phố). Theo đó, thống nhất chủ trương cho phép Công ty TNHH Vinapoland thi 
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công đấu nối thu gom nước mưa, nước mặt trong Cơ sở “Khách sạn Boton Mũi 

Né” ra hệ thống cống thoát nước mưa nêu trên. Ngoài ra, ngày 07/02/2022, 

UBND thành phố Phan Thiết có ban hành Giấy phép đào lề đường số 07/GP-

UBND, theo đó cấp cho Công ty TNHH Vinapoland được phéo đào lề đường để 

lắp đặt hệ thống thoát nước tại số nhà 29A, đường Nguyễn Đình Chiểu, phường 

Hàm Tiến. (vị trí đấu nối nước mưa của Cơ sở được thể hiện ở phụ lục báo cáo) 

b. Đối với hệ thống thu gom nước thải: 

 Thực trạng hiện nay, cạnh Cơ sở đã có hệ thống thu gom nước thải của 

thành phố đi ngang qua nhưng chưa có hệ thống xử lý nước thải tập trung  của 

thành phố. Ngày 17/7/2021, Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Thuận ban hành 

Nghị Quyết số 14/NQ-HĐND về việc phê duyệt chủ trương Cơ sở đầu tư xử 

lý nước thải tập trung khu du lịch Quốc gia Mũi Né, thành phố Phan Thiết 

(trong đó có phường Mũi Né).Theo đó, phê duyệt Đầu tư xây dựng nhà máy xử 

lý nước thải công suất 2.200 m3/ngày- đêm (có tính đến việc nâng công suất xử 

lý nước thải lên 3.600 m3/ngày.đêm). Tiến độ hiện nay Ban quản lý Đầu tư xây 

dựng Cơ bản thành phố Phan Thiết (đơn vị giúp UBDN thành Phan Thiết) đang 

thực hiện các thủ tục pháp lý Cơ sở. Do đó, việc xin chủ trương đấu nối nước 

thải của Cơ sở sau khi xử lý đạt quy chuẩn ra tuyến thu gom nước thải của 

thành phố là chưa thể thực hiện vào thời điểm này. 

Vì vậy, để giải quyết vấn đề thoát nước sau xử lý đạt Quy chuẩn 

(QCVN 14: 2008/BTNMT, cột A, k=1,0) của Cơ sở khách sạn Boton Mũi Né 

vào thời điểm này, thì ngày 24/6/2022, UBND thành phố Phan Thiết có Văn 

bản số 345/UBND-TC về việc có ý kiến đối với đề nghị của Công ty 

TNHHVinapoland, phường Hàm Tiến. Theo đó, thống nhất chủ trương cho 

phép Công ty TNHH Vinapoland thi công đấu nối tạm thời nước thải sau xử 

lý của Khách sạn Boton Mũi Né (đạt QCVN 14:2008/BTNMT, cột A - Quy 

chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước thải sinh hoạt) vào hệ thống thoát 

nước mưa chung hiện hữu trên đường Nguyễn Đình Chiểu, phường Hàm 

Tiến. (Vị trí đấu nối được đính kèm ở phụ lục báo cáo)  
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CHƯƠNG II: SỰ PHÙ HỢP CỦA CƠ SỞ ĐẦU TƯ VỚI QUY HOẠCH, 

KHẢ NĂNG CHỊU TẢI CỦA MÔI TRƯỜNG 

 

1. Sự phù hợp của Cơ sở đầu tư với quy hoạch bảo vệ môi trường quốc gia, 

quy hoạch tỉnh, phân vùng môi trường: 

- Vị trí Cơ sở nằm trong ranh giới Quy hoạch của khu du lịch quốc gia 

Mũi Né theo Quyết định số 1772/QĐ-TTG ngày 18/12/2018 của Thủ tướng 

Chính phủ về việc phê duyệt quy hoạch tổng thể phát triển khu du lịch quốc gia 

Mũi Né, tỉnh Bình Thuận đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030, đồng thời, phù 

hợp Quy hoạch tổng thể phát triển du lịch tỉnh Bình Thuận đến năm 2020 và tầm 

nhìn đến năm 2030 được UBND tỉnh Bình Thuận phê duyệt tại Quyết định số 

1792/QĐ – UBND ngày 12/9/2012. Do đó, việc đầu tư xây dựng khách sạn tại 

vị trí này đã góp phần tạo nên cảnh quan không gian phù hợp với loại hình 

dưỡng cho khu vực. 

-  Đối với quy hoạch bảo vệ môi trường quốc gia: Vị trí Cơ sở không nằm 

trong vùng quy hoạch môi trường quốc gia. 

- Đối với quy hoạch tỉnh: hiện nay tỉnh Bình Thuận đang trong giai đoạn 

lập quy hoạch tỉnh giai đoạn năm 2020-2025 và có xét đến năm 2030, theo đó 

Cơ sở nêu trên phù hợp với dự thảo báo cáo quy hoạch của tỉnh Bình Thuận. 

- Đối với phân vùng môi trường: ngày 21/7/2017, UBND tỉnh ban hành 

Quyết định số 37/2017/QĐ-UBND về việc phân vùng các nguồn tiếp nhận nước 

thải trên địa bàn tỉnh Bình Thuận và Quyết định số 07/2021/QĐ-UBND ngày 

17/02/2021 của UBND tỉnh Bình Thuận về việc bổ sung điều khoản chuyển tiếp 

của Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 37/2017/QĐ-UBND ngày 21 

tháng 11 năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận ban hành quy định về 

phân vùng các nguồn tiếp nhận nước thải trên địa bàn tỉnh.  Theo đó, quá trình 

hoạt động sản xuất, có phát sinh nước thải yêu cầu chủ Cơ sở xử lý đạt quy 

chuẩn trước khi thải ra môi trường 

2. Sự phù hợp của Cơ sở đầu tư đối với khả năng chịu tải của môi trường: 

Trong quá trình vận hành, Cơ sở có phát sinh nước thải sinh hoạt nhưng 

lưu lượng phát sinh vào thời điểm cao nhất khoảng 46m3/ngày đêm (chi tiết đã 

thể hiện ở chương 1 của báo cáo). Thực trạng hiện nay, cạnh Cơ sở đã có hệ 

thống thu gom nước thải của thành phố đi ngang qua nhưng chưa có hệ thống 

xử lý nước thải tập trung của thành phố nên chưa cho phép đấu nối vào tuyến 

thu gom nước thải nêu trên. Do đó, để giải quyết vấn đề thoát nước thải sau 
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xử lý đạt quy chuẩn (QCVN 14:2008/BTNMT- cột A, k=1) của Cơ sở thì 

ngày 24/6/2022, UBND thành phố Phan Thiết có Văn bản số 345/UBND-TC 

về việc có ý kiến đối với đề nghị của Công ty TNHHVinapoland, phường 

Hàm Tiến. Theo đó, thống nhất chủ trương cho phép Công ty TNHH 

Vinapoland thi công đấu nối tạm thời nước thải sau xử lý của Khách sạn 

Boton Mũi Né (đạt QCVN 14:2008/BTNMT, cột A - Quy chuẩn kỹ thuật 

quốc gia về chất lượng nước thải sinh hoạt) vào hệ thống thoát nước mưa 

chung hiện hữu trên đường Nguyễn Đình Chiểu, phường Hàm Tiến. Thời gian 

tới, sau khi có hệ thống xử lý nước thải tập trung của thành phố thì Công ty 

TNHH Vinapoland có trách nhiệm thực hiện thủ tục đấu nối vào hệ thống thu 

gom nước thải nêu trên. Hiện nay, nước thải của Cơ sở sau xử lý đạt quy 

chuẩn (QCVN14:2008/BTNMT- cột A, k=1) được thoát ra cống thoát nước 

mưa của thành phố và cuối cùng chảy ra biển ven bờ cách Cơ sở khoảng 

1,0km về hướng Tây – Nam. 

Việc thoát nước thải ra biển ven bờ sau xử lý đạt quy chuẩn QCVN 

14:2008/BTNMT, cột A phù hợp với Quyết định số 37/2017/QĐ-UBND ngày 

21/7/2017 về việc phân vùng các nguồn tiếp nhận nước thải trên địa bàn tỉnh 

Bình Thuận và Quyết định số 07/2021/QĐ-UBND ngày 17/02/2021 của UBND 

tỉnh Bình Thuận về việc bổ sung điều khoản chuyển tiếp của Quy định ban hành 

kèm theo Quyết định số 37/2017/QĐ-UBND ngày 21 tháng 11 năm 2017 của 

Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận. 

Bên cạnh đó, căn cứ theo hướng dẫn tại Mẫu 36 của Thông tư số 

27/2014/TT-BTNMT ngày 30/5/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc 

Quy định việc đăng ký khai thác nước dưới đất, mẫu hồ sơ cấp, gia hạn, điều 

chỉnh, cấp lại giấy phép tài nguyên nước có nêu trường hợp nước thải thải ra 

biển thì không phải đánh giá khả năng tiếp nhận nước thải. Do đó, vị trí đầu tư 

của Cơ sở phù hợp đối với khả năng chịu tải của môi trường. 
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CHƯƠNG III: KẾT QUẢ HOÀN THÀNH CÁC CÔNG TRÌNH, BIỆN 

PHÁP BẢO VỆ MÔ TRƯỜNG CỦA CƠ SỞ 

 

1.Công trình, biện pháp thoát nước mưa, thu gom và xử lý nước thải 

1.1.Thu gom, thoát nước mưa: 

- Đối với việc thu gom nước mua trên tầng mái khách sạn: Công trình 

khách sạn Boton Mũi Né xây dựng trên tổng diện tích 922,4 m2, theo thiết kế 

21 tầng. Ngoài ra còn có sân bãi bố trí mặt trước của khách sạn dùng để nơi 

đỗ xe, có diện tích khoảng 255m2, bề mặt sân bãi được lát gạch Granite. Do 

đó, hệ thống thu gom nước mua của Cơ sở tương đối đơn giản, chủ yếu thu 

gom trên mái nhà khách sạn, sau đó theo 02 đường ống nhựa PVC Bình 

Minh có đường kính 220mm, bố trí song song nhau từ trên mái khách sạn 

đến mặt đất và có tổng chiều dài khoảng 95m để thoát ra hố ga nằm trong 

khu đất của Cơ sở. Hố ga có kích thước dài x rộng x cao = 0,8m x 0,8m 

x0,8m 

- Đối với thu gom nước mưa trên bề mặt sân bãi: Nước mưa chảy tràn 

trên bề mặt sân bãi của khách sạn được thu gom theo độ dốc để chảy về hố 

ga nằm trong khu đất của Cơ sở 

Từ hố ga, bố trí 02 đường ống PVC Bình Minh có đường kính 220mm 

đặt âm dưới đất để đấu nối ra cống thoát nước mưa của thành phố. Được 

UBND thành phố Phan Thiết thống nhất chủ trương cho đấu nối nước mưa 

tại Công văn số 97/UBND-TC ngày 11/01/2022 và cho phép đào lề đường tại 

Giấy phép số 07/GP-UBND ngày 07/02/2022. 

 (Sơ đồ tuyến thu gom và thoát nước mưa được đính kèm phụ lục báo 

cáo) 

Ngoài biện pháp thu gom nước mưa nêu trên, Chủ Cơ sở đang áp dụng 

các biện pháp khác nhằm hạn chế ô nhiễm nguồn nước do nước mưa chảy 

tràn, cụ thể như sau: 

- Thường xuyên quét dọn vệ sinh sân bãi luôn luôn sạch sẽ; 

- Bố trí nhân viên thường xuyên theo dõi nếu xảy ra tràn dầu nhớt từ các 

phương tiện giao thông đỗ tại bãi xe thì tiến hành xử lý bằng các biện pháp lau 

chùi, nhằm tránh cuốn theo nước mưa chảy tràn. 

1.2.Thu gom, thoát nước thải: 

a. Công trình thu gom nước thải:  

Nguồn phát sinh của nước thải sinh hoạt chủ yếu từ hoạt động tắm rửa, 
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đại tiện của du khách và nước thải từ nhà hàng. Do đó hệ thống thu gom nước 

thải của Cơ sở được chia ra 03 tuyến ống 

- Tuyến ống 01: thu gom nước thải từ hoạt động tắm rửa du khách, loại 

ống nhựa PVC Bình Minh, đường kính 220mm, có chiều dài 85m. 

- Tuyến ống 02: thu gom nước thải từ hoạt động đại tiện của du khách, 

loại ống nhựa PVC Bình Minh, có đường kính 220m, có chiều dài 85m. 

- Tuyến ống 03: thu gom nước thải từ hoạt động của nhà hàng, loại ống 

nhựa PVC Bình Minh, có đường kính 168mm, có chiều dài 30m. 

Cả 03 tuyến ống trên đặt song song nhau và kết nối theo hướng trục 

chính tòa nhà (vị trí nằm trong hộp gen của tòa nhà), sau đó theo phương 

ngang (vị trí dưới tầng hầm của tòa nhà) để thoát ra hệ thống xử lý nước thải 

tập trung của Cơ sở 

b. Công trình thoát nước thải: 

Nước thải sau khi xử lý đạt quy chuẩn (QCVN 14:2008/BTNMT, cột A, 

k=1,0) được lưu chứa tại bể chứa nước sạch, sau đó dùng bơm chìm để bơm 

cưỡng bức ra cống thu gom nước mưa của thành phố. Ống thoát nước được sử 

dụng là ống nhựa PVC Bình Minh có đường kính 60mm, chiều dài đoạn ống 

từ vị trí bể chứa nước sạch sau xử lý đến hố ga thu gom nước mưa của thành 

phố là 15m. 

c. Điểm xả nước thải sau xử lý:  

Điểm xả nước thải sau xử lý là hố ga của cống thu gom nước mưa của 

thành phố Phan Thiết tại 29A, đường Nguyễn Đình Chiểu, phường HàmTiến, 

thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận, Có tọa độ VN2000 X=1.210.187;Y= 

455.211 

Việc xả thải tại vị trí nêu trên được UBND thành phố Phan Thiết thống 

nhất chủ trương cho phép Công ty TNHH Vinapoland thi công đấu nối tạm 

thời nước thải sau xử lý của Khách sạn Boton Mũi Né (đạt QCVN 

14:2008/BTNMT, cột A - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước 

thải sinh hoạt) 

(Vị trí đấu nối được đính kèm ở phụ lục báo cáo) 

Bên cạnh đó, nguồn tiếp nhận cuối cùng của tuyến thu gom nước mưa 

nêu trên là ra biển ven bờ, phường Hàm Tiến, thành phố Phan Thiết. Do đó, 

nước thải sinh hoạt xử lý đạt quy chuẩn cho phép (QCVN 14:2008/BTNMT, 

cột A) được phép thải ra biển. Việc này phù hợp với Quyết định số 

37/2017/QĐ-UBND ngày 21/7/2017 của UBND tỉnh Bình Thuận về việc phân 
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vùng các nguồn tiếp nhận nước thải trên địa bàn tỉnh Bình Thuận và Quyết 

định số 07/2021/QĐ-UBND ngày 17/02/2021 của UBND tỉnh Bình Thuận về 

việc bổ sung điều khoản chuyển tiếp của Quy định ban hành kèm theo Quyết 

định số 37/2017/QĐ-UBND ngày 21/11/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình 

Thuận ban hành quy định về phân vùng các nguồn tiếp nhận nước thải trên địa 

bàn tỉnh. 

1.3. Xử lý nước thải: 

1.3.1. Công trình xử lý nước thải đã được xây dựng, lắp đặt: 

Nồng độ nước thải sinh hoạt chủ yếu chứa các chất rắn lơ lửng, có chứa 

các thành phần hữu cơ dễ phân hủy, chất hoạt động,… nên chủ Cơ sở đã xây 

dựng và vận hành thử nghiệm hệ thống xử lý nước thải có quy mô công suất 

48m3/ngày đêm. Sau đây là sơ đồ công nghệ xử lý nước thải tập trung của Dự 

án: 
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a. Quy trình xử lý nước thải: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Thuyết minh công nghệ xử lý: 

BỂ TÁCH DẦU 

Nước tuần hoàn BỂ ĐIỀU HÒA 

Tuần hoàn bùn BỂ ANOXIC 

 

Khử trùng chlorine  

BỂ LẮNG II 

BỂ LẮNG BÙN 

ĐẠT QCVN 14:2008/BTMT (CỘT A, k=1,0)  

THOÁT RA CỐNG NƯỚC MƯA THÀNH 

PHỐ PHAN THIẾT 

 
 

T (CỘT A, 

k=1) 

 

 

 

Máy thổi khí 

BỒN LỌC ÁP LỰC 

 

 
BỂ KHỬ TRÙNG 

 

 

NƯỚC THẢI TỪ  VỆ 

SINH CỦA KHÁCH DU 

LỊCH 

NƯỚC THẢI TỪ  

NHÀ HÀNG 

SONG CHẮN RÁC 

BỂ TRUNG GIAN 

 

 

BỂ CHỨA NƯỚC SẠCH 

 

 

BỂ TỰ HOẠI CẢI TIẾN 

03 NGĂN 

Tuần hoàn bùn 

BỂ SINH HỌC HIẾU KHÍ 
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Trước khi nước thải đưa về hệ thống xử lý tập trung, thì cần phải xử lý sơ 

bộ tại nguồn phát sinh, vì tùy theo mỗi nguồn phát sinh nước thải có hàm lượng 

chất thải đặc thù riêng. Quá trình xử lý sơ bộ của các nguồn phát sinh cụ thể như 

sau: 

 Xử lý sơ bộ nước thải phát sinh từ hoạt động của khách du lịch 

Nước thải vệ sinh phát sinh từ quá trình sinh hoạt của khách du lịch được 

xử lý sơ bộ bằng bể tự hoại. Bể tự hoại là công trình đồng thời làm hai chức 

năng: lắng và phân hủy cặn lắng. Cặn lắng giữ trong bể từ 3– 6 tháng, dưới ảnh 

hưởng của các vi sinh vật kỵ khí, các chất hữu cơ bị phân hủy, một phần tạo 

thành các chất hòa tan. Nước thải lắng trong bể với thời gian dài bảo đảm hiệu 

suất lắng cao.   

Bể tự hoại là một bể trên mặt có hình chữ nhật, với thời gian lưu nước 3 – 

6 ngày, 90% - 92% các chất lơ lửng lắng xuống đáy bể, qua một thời gian cặn 

phân hủy kỵ khí trong ngăn lắng, sau đó nước thải qua ngăn lọc và thoát ra ngoài 

qua ống dẫn. Trong ngăn lọc có chứa vật liệu lọc là đá 4 x 6 phía dưới, phía trên 

là đá 1 x 2. Trong mỗi bể đều có lỗ thông hơi để giải phóng lượng khí sinh ra 

trong quá trình lên men kỵ khí và tác dụng thứ hai của ống này là dùng để thông 

các ống đầu vào và ống đầu ra khi bị nghẹt. Cấu tạo bể tự hoại như sau:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình: Mô hình bể tự hoại 3 ngăn 

 Xử lý nước thải sơ bộ từ nước thải từ nhà hàng 

Quá trình nấu nướng, rửa chén bát có phát sinh hàm lượng dầu mỡ động 

thực vật. Do đó nếu không xử lý sơ bộ sẽ là tác nhân gây ra nghẹt ống dẫn, đồng 

thời làm cho khả năng xử lý sinh học kém hiệu quả. Do đó, trước khi nước thải 

loại này đưa ra hệ thống xử lý nước thải tập trung thì xử lý sơ bộ qua song chắn 

Ống thoát ra hệ 

thống chung150 

Ống thông hơi 65 Ống thoát NT rửa 65 

Ống thông hơi65 

Ống dẫn phân  

vào 100 

Nắp thăm bảo trì 300x300 

Ống dẫn phân  

vào 100 

 

 

 

 

 

 
 

Bản vẽ mặt bằng bể tự hoại 3 ngăn. 
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rác sau đó tiếp tục qua thiết bị tách dầu mỡ. Hiệu suất xử lý nước thải có chứa 

dầu mỡ của thiết bị trên có thể đạt từ 90-95%. 

 Dây chuyền xử lý nước thải bằng phương pháp sinh học 

Bể điều hòa 

Tất cả nước thải sau khi xử lý sơ bộ qua các công đoạn nêu trên tiếp tục 

qua bể điều hòa. Chức năng của bể điều hòa chủ yếu điều hòa lưu lượng nước 

thải và, đồng thời điều hòa nồng độ các chất ô nhiễm khác nhau, được xáo trộn 

bằng cách cung cấp khí từ máy thổi khí và hệ thống ống phân phối. Sự đảo trộn 

bằng không khí trong bể điều hòa cũng có khả năng phân hủy sinh học các hợp 

chất hữu cơ như giảm nồng độ của COD, BOD5 trong nước thải thô sau khi rời 

khỏi bể. Nước sau khi qua bể điều hòa sẽ tiếp tục qua bể Anoxic 

Bể sinh học thiếu khí (Anoxic)  

Theo phương pháp này, nước thải đưa vào bể sinh học thiếu khí kết hợp 

với lượng nước tuần hoàn từ bể sinh học hiếu khí, ở đây bể có nhiệm vụ khử 

Nitrate và một phần chất hữu cơ trong nước thải nhờ hoạt động của vi sinh thiếu 

khí lơ lửng trong nước. Tại bể này, sử dụng máy khuấy trộn chìm để trộn điều 

lưu lượng nước thải và vi sinh dính bám để tăng khả năng xử lý nước thải. Nước 

thải qua bể Anoxic sẽ được chảy qua bể sinh học hiếu khí. 

Bể sinh học hiếu khí (MBBR) 

Nước thải từ bể thiếu khí tự chảy qua bể sinh học hiếu khí để thực hiện xử 

lý hiếu khí. Bể MBBR áp dụng quá trình bùn hoạt tính hiếu khí với lớp màng 

sinh học di động. Trong bể MBBR, màng sinh học phát triển trên giá thể lơ lửng 

trong hỗn dịch của bể phản ứng, quá trình thổi khí làm các giá thể vi sinh 

chuyển động. Song chắn (giống như rây) giữ các giá thể vi sinh không ra khỏi 

bể. 

Trong quá trình phát triển, màng sinh học bị “bóc” ra khỏi giá thể một 

cách tự nhiên, điều này giúp duy trì độ dày thích hợp cho màng sinh học theo tải 

lượng chất hữu cơ đầu vào. Sinh khối dư bị bóc sẽ đi qua song chắn ra ngoài. Bể 

lắng được sử dụng để loại bỏ sinh khối dư ra khỏi nước thải sau xử lý.  

Quá trình xử lý MBBR có nhiều ưu điểm nổi trội hơn so với quá trình xử 

lý bằng bùn hoạt tính hiếu khí lơ lửng. Các lợi điểm đó bao gồm: 

- Hệ vi sinh bền: các giá thể vi sinh tạo cho màng sinh học 1 môi trường 

bảo vệ, do đó, hệ vi sinh xử lý dễ phục hồi hơn. 
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- Mật độ vi sinh xử lý trong mỗi đơn vị thể tích cao hơn: so với bể thổi khí 

thông thường, mật độ vi sinh xử lý trong mỗi đơn vị thể tích cao hơn, do đó thể 

tích bể xử lý nhỏ hơn và hiệu quả xử lý chất hữu cơ cao hơn. 

- Vi sinh xử lý được “chuyên môn hóa”: các nhóm vi sinh khác nhau phát 

triển giữa các lớp màng vi sinh, điều này giúp cho các lớp màng sinh học phát 

triển theo xu hướng tập trung vào các chất hữu cơ chuyên biệt. 

- Tiết kiệm năng lượng. 

- Dễ vận hành: hệ thống MBBR có bộ phận tuần hoàn bùn hoặc xả bùn. 

- Tải trọng cao: khả năng phát triển của màng sinh học theo tải trọng tăng 

dần của chất hữu cơ làm cho bể MBBR có thể vận hành ở tải trọng cao với đầu 

tư vận hành thấp. 

Như đã trình bày ở trên, nguyên tắc cốt lõi của quá trình xử lý MBBR là 

xử lý nước thải với hệ vi sinh vật trên lớp màng sinh học dính bám trên các giá 

thể vi dinh lơ lửng trong hỗn dịch bể MBBR.  

Màng sinh học được hình thành từ các vi sinh vật phát triển trên bề mắt 

giá thể. Các vi sinh vật trên màng sinh học giống như các vi sinh vật phát triển 

lơ lửng trong hệ bùn hoạt tính hiếu khí. Hầu hết các vi sinh vật trong màng sinh 

học thuộc nhóm dị dưỡng (sử dụng nguồn cacbon để tạo sinh khối), với nhóm vi 

khuẩn tùy tiện chiếm ưu thế. Vi khuẩn tùy tiện có thể sử dụng oxy hòa tan trong 

hỗn dịch hoặc sử dụng nitrate/nitrite như chất nhận điện tử trong điều kiện 

không có oxy.  

Trên bề mặt của màng sinh học có 01 lớp dịch phân cách màng và hỗn 

dịch xáo trộn trong bể phản ứng. Chất dinh dưỡng (cơ chất) và oxy từ hỗn dịch 

khuyếch tán qua lớp dịch vào màng sinh học, trong khi đó, sản phẩm phân hủy 

sinh học khuếch tán ngược lại từ màng sinh học vào hỗn dịch. Các quá trình 

khuếch tán “ngược xuôi” này diễn ra liên tục.  

Khi các vi sinh vật sinh trưởng và phát triển, sinh khối trên giá thể vi sinh 

trở nên dày hơn. Độ dày của sinh khối ảnh hưởng đến khả năng “tiếp cận” của 

oxy hoà tan và cơ chất trong bể phản ứng với màng sinh học. Các vi sinh vật ở 

lớp ngoài cùng của màng sinh học là “bước tiếp cận đầu tiên” của oxy hòa tan và 

cơ chất với màng sinh học. Khi oxy hòa tan và cơ chất khuếch tán qua các lớp 

màng sinh học bên trong, chúng sẽ được vi sinh vật sử dụng để tạo các lớp màng 

sinh học. Sự giảm nồng độ oxy hòa tan khi qua các lớp màng sinh học tạo thành 

các lớp màng sinh học hiếu khí, thiếu khí và kỵ khí. 
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Các môi trường khác nhau tạo ra các vi sinh vật khác nhau và do đó, xảy 

ra các quá trình sinh học khác nhau giữa các lớp màng sinh học. Khi xem xét các 

nhóm vi sinh vật trên các lớp màng sinh học, người ta nhận thấy trên lớp màng 

ngoài cùng, nơi có nồng độ oxy hòa tan và cơ chất cao, nhóm vi sinh vật chính 

là nhóm hiếu khí. Trong các lớp màng sinh học sâu hơn, nơi nồng độ oxy và cơ 

chất thấp hơn, nhóm vi sinh vật tùy tiện chiếm ưu thế. Đây cũng là nơi xảy ra 

quá trình nitrat hóa do nitrate trở thành chất nhận điện tử của vi khuẩn tuỳ tiện. 

Cuối cùng, các vi sinh vật trên màng sinh học/giá thể vi sinh sẽ được đa 

dạng hóa do sự giảm cơ chất và oxy giữa các lớp màng sinh học. Khi các vi sinh 

vật dính bám trên các lớp màng sinh học yếu đi, chúng sẽ được rửa trôi khỏi giá 

thể bằng thủy lực và tốc độ nạp liệu trong bể phản ứng. Sau đó nước thải tự chảy 

qua bể ASP để xử lý các chất hữu cơ còn lại.  

Bể lắng  

Hỗn hợp bùn & nước thải rời khỏi bể MBBR chảy tràn vào bể lắng tấm 

nghiêng nhằm tiến hành quá trình tách nước và bùn. Bùn sinh học lắng dưới đáy 

bể lắng thứ cấp được dẫn vào bể phân hủy bùn. Một lượng xác định của bùn sinh 

học (bùn hoạt tính) được tuần hoàn lại bể MBBR và bể Anoxic nhằm duy trì 

lượng bùn thích hợp trong của các bể này. Theo định kỳ, bùn thừa trong hố chứa 

bùn được bơm vào bể phân hủy bùn. Nước thải sau tách bùn ở bể lắng được dẫn 

qua bể khử trùng để thực hiện giai đoạn cuối của quá trình xử lý.  

Bể trung gian: 

Nước thải từ bể lắng tự chảy qua bể trung gian. Chức năng bể trung gian 

là để điều hòa lưu lượng nước thải trước khi bơm lên bể lọc áp lực 

Bể lọc áp lực: 

Nước thải sau khi được xử lý và ổn định ở bể trung gian, được bơm trực 

tiếp qua bồn lọc thô đa vật liệu lọc gồm: sỏi đỡ, cát thạch anh và than hoạt tính. 

Tại đây các cặn lơ lững sẽ được hấp thụ giữ lại trong lớp vật liệu lọc, nhằm loại 

bỏ hoàn toàn cặn lơ lửng còn sót lại trước khi thải ra môi trường. Lớp than hoạt 

tính bề mặt hấp thụ lớn, có tác dụng hấp thụ mùi, khử màu trong nước thải. Sau 

thời gian, chất rắn lơ lửng sẽ dính bám trên lớp vật liệu lọc, làm hạn chế khả 

năng lọc.  

Bể chứa nước sạch: 

Nhằm điều hòa lưu lượng nước thải sau xử lý đạt quy chuẩn QCVN 

14:2008/BTNMT, cột A, k=1,0, Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải sinh 

hoạt sẽ trước khi  thoát ra biển ven bờ dọc theo khu đất Cơ sở thì Chủ Cơ sở bố 



 

21 
 

trí 01 bể chứa nước sạch để chứa trong khoảng thời gian nhất định. Bên cạnh đó, 

trước khi thải nước thải ra môi trường xung quanh, thì tiến hành khử trùng bằng 

dung dịch chlorine để để tiêu diệt các sinh vật gây bệnh. 

Bể chứa bùn 

Bùn từ bể lắng, bùn được bơm vào bể phân chứa bùn, khi bể chứa bùn 

đầy thì Chủ Cơ sở thuê đơn vị thu gom chở bùn để vận chuyển và xử lý đúng 

quy định  

 Thông số kỹ thuật cơ bản của hệ thống xử lý nước thải 

Bảng 4. Tổng hợp kích thước hệ thống xử lý nước thải 

STT Hạng mục Kích thước (m) 

(dài x rộng x cao) m 

Số 

lượng 

Vật liệu 

1 Bể phốt 1 3,3 x 2,0 x 5,3 01 BTCT 

2 Bể phốt 2 2,0 x 1,5 x 5,3 01 BTCT 

3 Bể phốt 3 2,0 x 1,2 x 5,3 01 BTCT 

4 Bể tách dầu mỡ 1,8 x 1,0 x 5,3 01 BTCT 

5 Bể điều hòa 2,3 x 1,5 x 5,3 01 BTCT 

6 Bể Anoxic 2,1x 1,5 x 5,3 01 BTCT 

7 Bể MBBR 3,0 x 3,0 x 5,3 01 BTCT 

8 Bể lắng II 1,8 x 1,8 x 5,3 01 BTCT 

9 Bể khử trùng 1,0 x 0,5 x 5,3 01 BTCT 

10 Bể phân hủy bùn 1,1 x 1,0 x5,3 01 BTCT 

b. Máy móc thiết bị hệ thống xử lý nước thải: 

Căn cứ quy mô công suất của hệ thống xử lý nước thải, tính toán nhu sử 

dụng máy móc thiết bị của hệ thống, cụ thể như sau: 

Bảng 5. Tổng hợp máy móc thiết bị của hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt 

STT Danh mục  Đơn 

vị 

tính 

Số 

lượng 

Ghi 

chú 

1 BỂ ĐIỀU HOÀ     
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STT Danh mục  Đơn 

vị 

tính 

Số 

lượng 

Ghi 

chú 

  Bơm chìm nước thải: 

- Chức năng: dùng để bơm từ bể đều hòa qua 

bể Anoxic 

- Model : EF-207 

- Hãng sản xuất : Sonho-Taiwan 

- Công suất: 0.75 kw (1HP)/380V/50Hz 

- Lưu lượng: 0.2 – 0.45 m3/min 

-Cột áp: 9-12 M 

- Thân inox 304. trục inox 410 

Cái 02  

  Đĩa phân phối khí thô: 

-Model:RSD-168 

- Kiểu: Đĩa phân phối khí dạng thô 

- Lưu lượng thoát khí:6-24 m3/h 

- Màng đĩa:EDPM 

- Khung đĩa:Nhựa PP/ABS 

- ĐK mặt đĩa (9”) 

- ĐK nối ren (DN):20mm (3/4”) 

- Nhà sản xuất: HEYWEL 

Cái 06   

  Phụ kiện kết nối đĩa phân phối khí với ống 

dẫn khí 

- Vật liệu: PVC 

- Xuất xứ: Việt Nam 

Cái 06   

  Phao cơ: 

- Loại phao: dạng phao nổi 

- Điện áp: 24-220V 

- Xuất xứ: Việt Nam 

Cái 01  

2 BỂ ANOXIC       
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STT Danh mục  Đơn 

vị 

tính 

Số 

lượng 

Ghi 

chú 

  Máy khuấy chìm 

- Chức năng: nhằm khuấy trộn điều nước thải 

trong bể Anoxic 

-Model:EFM 05T 

-Công suất: 0,5HP 

- Tốc độ dòng chảy: 1,78m/s 

- Lưu lượng: 1,8 m3/min. 

-Dòng điện: 380V 

- Xuất xứ: Taiwan 

Cái 01   

3 BỂ HIẾU KHÍ     

  Đĩa phân phối khí tinh 

- Model:RSD 270 

- Kiểu: Đĩa phân phối khí dạng tinh 

- Lưu lượng thoát khí:1-6 m3/h 

- Màng đĩa:EDPM 

- Khung đĩa:Nhựa PP/ABS 

- ĐK mặt đĩa (9”) 

- ĐK nối ren (DN):20mm (3/4”) 

- Nhà sản xuất:HEYWEL 

Cái 16   

  Phụ kiện kết nối đĩa phân phối khí với ống 

dẫn khí 

- Vật liệu: PVC 

- Xuất xứ: Việt Nam 

Cái 16   

  Máy thổi khí Heywel 

- Model : RSS 50 

- Hãng sản xuất : Heywel –Taiwan 

 - Lưu lượng : 2.03 m3/min 

 - Cột áp : 4 mH2O 

 - Tốc độ 1350 rpm 

 - Công suất: 3.7kw 

- Dòng điện: 380V 

Cái 02  
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STT Danh mục  Đơn 

vị 

tính 

Số 

lượng 

Ghi 

chú 

  Bơm nước thải từ bể hiếu khí để tuần hoàn 

lại bể anoxic: 

- Chức năng: bơm nước thải từ bể hiếu hoàn 

lưu lại bể Anoxic nhằm cung cấp dinh dưỡng 

cho bể anoixic 

- Model : BAF-205 

- Hãng sản xuất: Sonho-Taiwan 

- Công suất:0.5HP/380V/50Hz 

- Lưu lượng: 0.2 – 0.25 m3/min 

- Cột áp: 9-12 M 

- Thân inox 304. trục inox 410 

Cái 02  

  Giá thể cho vi sinh: 

- Chức năng: tạo môi trường cho vi khuẩn dính 

bám. 

 - Vật liệu: PVC 

- Xuất xứ: Việt Nam 

m3 500   

  Men sinh học hiếu khí: 

- Chức năng: cung cấp vi sinh nền cho hệ 

thống 

- Loại men: dạng bột 

- Xuất xứ: Việt Nam 

kg 05   

  Bùn vi sinh nền: 

- Chức năng: cung cấp chất nền để cấy vi sinh 

- Loại men: dạng bột 

- Xuất xứ: Việt Nam 

m3 10   

4 BỂ LẮNG II      

  Ống lắng trung tâm tại bể lắng II 

- Chức năng: dùng để giảm vận tốc của nước 

thải nhằm tăng khả năng lắng.  

- Xuất xứ: Việt Nam 

Cái 01  
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STT Danh mục  Đơn 

vị 

tính 

Số 

lượng 

Ghi 

chú 

  Bơm bùn từ bể lắng II: 

- Chức năng: bơm lượng bùn dư lâu ngày tích 

tụ trong bể lắng II về bể chứa bùn 

- Model: BAF-205 

-Hãng sản xuất : Sonho-Taiwan 

-Công suất:  0,5HP/380V/50Hz 

-Lưu lượng: 0.2 – 0.25 m3/min 

-Cột áp: 9-12 M 

- Thân inox 304. trục inox 410 

Cái 01  

5 BỂ TRUNG GIAN   

  Bơm trục ngang 

- Chức năng: bơm nước thải từ bể trung gian 

lên bể lọc áp lực 

- Model : ECM8-25T 

- Hãng sản xuất : Taiwan 

- Công suất : 1,5kw/380V/50Hz 

- Lưu lượng: 10 – 4 m3/min 

- Cột áp: 20-43 M 

- Cánh inox 

Cái 02  

  Phao cơ: 

- Loại phao: dạng phao nổi 

- Điện áp: 24-220V 

- Xuất xứ: Việt Nam 

Cái 01   

6 BỒN  LỌC ÁP LỰC    

  Bồn lọc: 

- Chức năng: dùng để loại bỏ các chất lư lửng 

trước khi thải ra môi trường 

- Model:2472 

- Đường kính: 612mm 

-Chiều cao: 1850mm 

- Vật liệu: Composite 

Cái 01   
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STT Danh mục  Đơn 

vị 

tính 

Số 

lượng 

Ghi 

chú 

  Vật liệu lọc: 

- Cát 

- Sỏi 

Bao 30   

7 BỂ KHỬ TRÙNG   

  Bơm định lượng hóa chất  Cholrine 

- Model: BL 15/220V/HANNA 

- Xuất xứ: Mỹ 

- Công suất: 200W 

- Lưu lượng: 15.2L/ ph 

- Điện áp: 220V 

- Áp lực:  1.0 Bar 

- Kính thước: 194 x 165 x 121 

- Trọng lượng: 3 Kg 

Cái 1  

  Bồn chứa hóa chất hóa chất  Cholrine 

- Vật liệu: PVC 

- Thể tích: 500 lít 

- Xuất xứ: Việt Nam 

Cái 01   

B PHẦN ĐƯỜNG ỐNG CÔNG NGHỆ     

1 Đường ống dẫn nước thải. bulong. co cút. 

tê.…sử dụng hãng Bình Minh PN10. 

Hệ 

thống 

01   

2 Đường ống dẫn khí, Co, cút, tê.…loại ống Inox 

dày 1,5 mm 

Hệ 

thống 

01   

3 Đồng hồ nước: 

- Chất liệu: Gang  

- Kiểu lắp: lắp bích 

- Loại đồng hồ: Dạng cơ 

- Kích thước: DN50 

- Xuất xứ: Đài Loan 

Đồng hồ điện: 

- Loại EMIC 

- Dòng điện 03 pha 

- Xuất xứ: Việt Nam 

Hệ 

thống 

01  Mới 

100% 
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STT Danh mục  Đơn 

vị 

tính 

Số 

lượng 

Ghi 

chú 

Van khí: 

- Kết nối: Mặt bích  

- Thân: Gang Sơn Epoxy  

 - Xuất xứ : Hàn Quốc  

4 Hệ thống dây điện để kết nối trong hệ thống xử 

lý nước thải tập trung từ các bơm nước thải. 

máy sục. bơm định lượng. máy khuấy chìm khí 

đến tủ điều khiển. Loại cáp Cadivi CXV – 

4Cx2.5mm2 đối với máy 3 pha và CXV – 

2Cx2.5mm2 đối với máy 1 pha có kèm dây nối 

đất an toàn E (CV – 1Cx1.5mm2). Riêng đối 

với máy thổi khí sử dụng loại cáp Cadivi CXV 

– 4Cx4.0mm2 + E (CV – 1Cx2.5mm2). 

Hệ 

thống 

01   

C HỆ THỐNG ĐIỆN ĐIỀU KHIỂN TỰ 

ĐỘNG:  

- Các CP: hãng LS của Hàn Quốc 

- Các khởi động từ: Hãng LS của Hàn Quốc 

- Các Rơle thời gian: Hãng Omron của Nhật 

Bản 

Hệ 

thống 

01  Mới 

100% 

D NẮP ĐAN ĐẬY       

  Nắp đan đậy loại Gang. loại khung vuông, nắp 

tròn 

- Kích thước: 850 mm x 850mm. d 650mm 

Cái 13  Mới 

100% 

c. Quy mô công suất hệ thống xử lý nước thải 

Lưu lượng nước thải phát sinh thời điểm cao nhất của Cơ sở khoảng 

46m3/ngày đêm, tuy nhiên để đảm bảo hệ thống xử lý nước thải vận hành 

không bị quá tải, Cơ sở đã đầu tư lắp đặt hệ thống xử lý nước thải quy mô 

công suất 48m3/ngày đêm 

d. Quy chuẩn áp dụng đối với Cơ sở: 

Nước thải sau xử lý đạt QCVN 14:2008/TNMT – Quy chuẩn kỹ thuật 

quốc gia về nước thải sinh hoạt mới được thải ra môi trường tiếp nhận nước 

thải. 
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e. Hướng dẫn quy trình vận hành: 

 Công đoạn kiểm tra hệ thống 

Trước khi tiến hành cho hệ thống hoạt động cần kiểm tra toàn bộ hệ thống 

bao gồm: 

- Kiểm tra các thiết bị điện. 

- Qui trình: 

+ Kiểm tra công tắc của tất cả các thiết bị điện đã ở vị trí OFF hay chưa. 

+ Bật CB tổng trong tủ điện và kiểm tra 03 đèn báo pha xem có đủ 3 pha 

hay không. 

- Kiểm tra các van trên đường ống đúng vị trí đóng/mở phù hợp với qui 

trình vận hành hay chưa. 

 Lưu ý: Đối với những người không được giao nhiệm vụ, tuyệt đối không tự 

ý đóng mở các van trên đường ống, điều chỉnh vít xoay của các bơm định lượng 

hóa chất cũng như  không đựơc điều chỉnh các công tắc trên tủ điều khiển, 

không được leo lên trên bể của hệ thống xử lý nước thải. 

 Công đoạn hoạt động hệ thống 

Sau khi tiến hành kiểm tra và chuẩn bị hóa chất, người vận hành bắt đầu 

thao tác để đưa hệ thống vào hoạt động:  

- Bước 1: Nhấn công tắc CONTROL ON (nút khởi động màu xanh)  Tủ 

điều khiển sẵn sàng. 

- Bước 2: Tiến hành bật/tắt các công tắc theo đúng quy trình xử lý. 

- Bước 3: Khi có sự cố ở máy nào thì tắt máy đó  tìm nguyên nhân và 

tiến hành khắc phục. 

- Bước 4: Khi có sự cố khẩn cấp nhấn nút STOP (nút màu đỏ)  Chuyển 

tất cả công tắc về OFF  tìm nguyên nhân khắc phục  Sau khi đã khắc phục 

sự cố tiến hành khởi động hoạt động của hệ thống theo các bước 1, bước 2 ở 

trên. 

Lưu ý: 

+ Khi hệ thống điện gặp sự cố, công tắc tắt khẩn cấp màu đỏ (E.M.STOP) 

trên bàn điều khiển tự động ngắt. Trước khi khởi động lại hệ thống phải nhấn 

nút khởi động màu xanh (CONTROL ON). 

+ Khi đèn vàng (FAULT) trên bảng điều khiển bậy sáng báo hiệu máy tại 

vị trí tương ứng gặp sự cố   tắt tủ điện để kiểm tra và phát hiện sự cố. 
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 Vận hành hệ thống 

Quá trình vận hành hệ thống xử lý nước thải của Cơ sở được thực hiện 

đúng theo trình tự sau: 

- Lấy rác định kỳ; 

- Mở công tắc nguồn điện; 

- Vận hành Bơm nước thải từ bể điều hòa sang Bể thổi khí 

- Vận hành luân phiên các máy thổi khí, các van dẫn khí vào bể thổi khí 

luôn luôn mở để đảm bảo cung cấp đủ ô xy cho vi sinh vật hiếu khí hoạt động; 

- Bơm bùn tuần hoàn từ ngăn lắng về bể thổi khí theo chu kỳ 2 – 4 giờ/lần 

trong thời gian vận hành khỏi động nhằm đảm bảo mật độ vi sinh vật cho bể thổi 

khí. Khi hệ thống hoạt động ổn định thì lượng bùn dư được xả bỏ (bùn dư được 

dự trữ ở bể chứa bùn) 

 Kiểm soát hệ thống xử lý nước thải 

 Kiểm soát sự thăng gián lưu lượng và nồng độ: 

Để tránh quá trình xử lý sinh học hiếu khí bị sốc tải, cần: 

- Theo dõi, kiểm soát các nguồn xả thải vào hệ thống xử lý 

- Theo dõi, kiểm soát sự cân bằng giữa các dòng nước thải từ nhà máy vào 

trạm bơm, từ trạm bơm lên bể cân bằng và từ bể cân bằng sang các quá trình xử 

lý phía sau để có sự điều chỉnh kịp thời các mức phao, thời gian bơm sao cho 

hợp lý. 

- Theo dõi quá trình sục khí và khuấy trộn nước thải ở bể cân bằng để đảm 

bảo nồng độ nước thải được ổn định. 

 Kiểm soát quá trình xử lý hiếu khí: 

- Quá trình bùn hoạt tính trong bể AEROTEN có thể kiểm soát qua các 

thông số vận hành như pH, DO (Dissoved Oxyen), MLSS (Mixed Liquid 

Suspended Solid), SV (Sludge Volume), SVI (Sludge Volume Index), cặn sau 

lắng. 

- pH là chỉ số phản ảnh tính axít hay kiềm của nước thải. Giá trị tối ưu 

trong bể AEROTEN nằm trong khoảng 7 – 7.5. Có thể xác định giá trị pH bằng 

cách lấy mẫu phân tích, máy đo pH cầm tay, hoặc đơn giản bằng giấy quì tím. 

- DO là hàm lượng oxi hòa tan có trong nước thải. Giá trị tối ưu trong bể 

AEROTEN nằm trong khoảng 2 – 4 mg/l. Có thể xác định giá trị DO bằng lấy 

mẫu phân tích, máy đo DO cầm tay. 
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- MLSS là hàm lượng bùn cần thiết phải duy trì. Giá trị cho phép trong 

khoảng 2500 – 5000 mg/l. Thông số này được xác định bằng cách lấy mẫu bùn 

trong bể AEROTEN, đem sấy khô ở nhiệt độ 105oC đến khối lượng không đổi. 

- SV là thể tích bùn, đơn vị tính là ml/l. Giá trị cho phép trong khoảng 400 

– 600 ml/l. Thông số này có thể xác định bằng cách lấy 1000 ml bùn trong bể 

AEROTEN bằng ống đong hình trụ thể tích 1000 ml, để lắng 30 phút và đọc 

mực bùn. 

SVI là chỉ số thể tích bùn được tính thông qua chỉ số MLSS và SV bằng 

công thức: SVI = SV/ MLSS, đơn vị ml/mg. Giá trị cho phép khoảng 80 – 150 

ml/g. 

- Cặn sau lắng phản ánh hàm lượng SS bị trôi theo dòng nước sau bể 

AEROTEN, xác định bằng cách dùng ống đong hình phễu, lấy nước thải phần 

trên mặt của ngăn lắng hoặc van nước ra, để lắng trong 02 giờ và đọc kết quả. 

Nước phải trong, ít cặn lắng dưới đáy phễu và ít bông nồi trong phần nước phía 

trên. 

 Kiểm soát quá trình khử trùng: 

- Quá trình khử trùng được kiểm soát chủ yếu dựa vào chỉ tiêu coliform và 

hàm lượng clo dư. Để xác định hai chỉ tiêu nay, cần định kỳ lấy mẫu phân tích, 

nhất là giai đoạn mới đưa hệ thống vào hoạt động hoặc nước thải đầu vào có 

những biến động bất thường về lưu lượng và chất lượng. Kết quả phân tích đạt 

giới hạn cho phép theo tiêu chuẩn xả thải yêu cầu. Từ kết quả phân tích này, ta 

tiến hành điều chỉnh lưu lượng bơm chlorine. 

- pH cũng là yếu tố ảnh hưởng đến hiệu suất khử trùng nước thải. Nếu kiểm 

soát tốt pH của hai quá trình sinh học phía trước thì cũng đảm bảo pH của nước 

thải vào bể khử trùng không làm ảnh hưởng xấu đến hiệu quả trùng. 

 Những lưu ý khi sử dụng Chlorine 

Để phát huy tối đa hiệu quả của sản phẩm và phòng tránh được những rủi 

ro không đáng có trong quá trình sử dụng, chúng ta cần tuân thủ một số lưu ý 

dưới đây: 

- Trang bị đầy đủ các vật dụng như quần áo, khẩu trang, kính, găng tay, mũ 

khi tiếp xúc với hóa chất. 

- Tránh xúc bột Clo ở nơi có nhiều gió 

- Khi hóa chất rơi vào người, tay thì phải rửa ngay dưới vòi nước sạch. Nếu 

không may bị hóa chất clorine vào mắt, miệng thì cần đến ngay cơ sở y tế gần 

nhất để kiểm tra. 
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- Khi hít phải clorin 70 có triệu chứng ho, đau ngực, nhức đầu,… nên đến 

ngay cơ sở y tế để bác sĩ kiểm tra. 

- Khi lỡ tiếp xúc trực tiếp với clorin lỏng dẫn đến bỏng nặng thì ngay lập 

tức rửa dưới nước sạch trong 15 phút. 

- Không sử dụng hóa chất Clorine dưới ánh nắng trực tiếp bởi vì sẽ giảm 

công dụng khử trùng của Clorine. 

- Chú ý dùng đúng liều lượng, không nên sử dụng quá liều sẽ gây độc hại, 

ảnh hưởng tới sức khỏe. 

- Khi pha liều lượng quá nhiều, dùng oxy già để trung hòa lại Clo dư. 

 Cách bảo quản Clorine sau khi sử dụng 

- Để nơi khô ráo, thoáng mát, không tiếp xúc trực tiếp với ánh nắng. 

- Không cất giữ chung các hóa chất khác và tránh để Clorine nơi ẩm ướt. 

- Tuân thủ đúng hướng dẫn sử dụng. 

- Tránh xa tầm tay trẻ em 

f. Hóa chất sử dụng trong quá trình vận hành 

Hóa chất sử dụng tại Cơ sở chủ yếu là Clorine dùng để khử trùng nước thải 

sinh hoạt. Nhu cầu thực tế Cơ sở sử dụng hóa chất Clorine khoảng 1,0 kg/ngày 

đêm.  

g. Chế phẩm sinh học trong quá trình vận hành 

Giai đoạn vận hành thử nghiệm để tăng khả năng vi sinh vật phát triển, 

ngoài cung cấp bùn vi sinh, Chủ Cơ sở có bổ sung thêm men sinh học và mật rỉ 

đường.  Trung bình trong giai đoạn đầu cứ khoảng 15 ngày bổ sung thêm chế 

phẩm sinh học nêu trên, khối lượng khoảng 2,0 kg men vi sinh/lần; 15 lít mật rỉ 

đường/lần 

h. Định mức tiêu hao điện năng của hệ thống xử lý nước thải 

Trên cơ sở các thiết bị điện được lắp đặt tại bể xử lý nước thải tập trung, 

và định mức công suất điện cho từng loại thiết bị, tính toán tổng mức tiêu hao 

điện cho quá trình vận hành hệ thống xử lý nước thải. Cụ thể như sau: 

Bảng 6. Định mức tiêu hao điện năng của hệ thống xử lý nước thải 

STT Hạng mục Máy móc 

thiết bị 

Công suất 

máy 

(kW/h) 

Số lượng 

(cái) 

Tổng 

công suất 

điện 

(kW/h) 

1 Bể điều hòa Bơm chìm 1,0 02 2,0 

2 Bể Anoxic Máy khuấy 0,5 01 0,5 

https://vietquang.vn/hydrogen-peroxide-la-chat-gi.htm


 

32 
 

STT Hạng mục Máy móc 

thiết bị 

Công suất 

máy 

(kW/h) 

Số lượng 

(cái) 

Tổng 

công suất 

điện 

(kW/h) 

chìm 

3 Bể hiếu khí Bơm bùn 

tuần hoàn 

0,375 02 0,75 

Máy thổi 

khi 

3,7 02 7,4 

4 Bể lắng II Bơm bùn 

dư 

0,375 01 0,375 

5 Bể trung gian Bơm ly tâm 

trục ngang 

1,5 02 3,0 

6 Bể chứa nước 

sạch sau xử lý 

Bơm chìm 1,0 02 2,0 

Tổng cộng 14,025 

 Tuy nhiên, do sử dụng thiết bị 02 cái theo hình thức luôn phiên nhau 

nên thực tế công suất tiêu hao điện năng của Cơ sở là 7,45 kW/ha 

m. Định mức tiêu hao điện năng của hệ thống xử lý nước thải 

Trên cơ sở các thiết bị điện được lắp đặt tại bể xử lý nước thải tập trung, 

và định mức công suất điện cho từng loại thiết bị, tính toán tổng mức tiêu hao 

điện cho quá trình vận hành hệ thống xử lý nước thải. Cụ thể như sau: 

Bảng 7. Định mức tiêu hao điện năng của hệ thống xử lý nước thải 

STT Hạng mục Máy móc 

thiết bị 

Công suất 

máy 

(kW/h) 

Số lượng 

(cái) 

Tổng 

công suất 

điện 

(kW/h) 

1 Bể điều hòa Bơm chìm 1,0 02 2,0 

2 Bể Anoxic Máy khuấy 

chìm 

0,5 01 0,5 

3 Bể hiếu khí Bơm bùn 

tuần hoàn 

0,375 02 0,75 

Máy thổi 

khi 

3,7 02 7,4 
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4 Bể lắng II Bơm bùn 

dư 

0,375 01 0,375 

5 Bể trung gian Bơm ly tâm 

trục ngang 

1,5 02 3,0 

6 Bể chứa nước 

sạch sau xử lý 

Bơm chìm 1,0 02 2,0 

Tổng cộng 14,025 

 Tuy nhiên, do sử dụng thiết bị 02 cái theo hình thức luôn phiên nhau 

nên thực tế công suất tiêu hao điện năng của Cơ sở là 7,45 kW/ha 

n. CO, CQ của các máy móc thiết bị hệ thống xử lý nước thải: 

Các thiết bị máy móc chính như bơm, máy thổi khí, đĩa thổi khí, bồn lọc 

áp lực,… được nhập từ nước ngoài (Đài Loan), sản xuất năm 2021 và có 

chứng nhận xuất xứ (CO) và chứng nhận chất lượng hàng hóa (CQ).  Chi tiết 

các chứng nhận CO, CQ được đính kèm phụ lục báo cáo 

1.3.2. Thiết bị, hệ thống quan trắc tự động, liên tục: 

Căn cứ quy định tại số thứ tự 3 Cột 5  phụ lục XXVIII, ban hành kèm 

theo Nghị định 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ có yêu cầu 

các Dự án, cơ sở không thuộc loại hình sản xuất, kinh doanh, dịch vụ có nguy 

cơ gây ô nhiễm môi trường quy định tại Phụ lục II ban hành kèm theo Nghị 

định này với mức lưu lượng nước thải từ 500 đến dưới 1.000 m3/ngày (24 giờ) 

thì phải thực hiện quan trắc tự động, liên tục. Tuy nhiên, đối với hoạt động của 

Cơ sở chỉ phát sinh nước thải tối đa khoảng 46m3/ngày đêm nên căn cứ quy 

định trên thì Cơ sở không thuộc đối tượng phải lắp đặt hệ thống quan trắc tự 

động, liên tục. Do đó, Chủ Cơ sở không báo cáo nội dung này. 

2. Công trình, biện pháp xử lý bụi, khí thải  

Loại hình của Cơ sở là kinh doanh dịch vụ nghỉ dưỡng, do đó không có 

phát sinh bụi, khí thải, tiếng ồn liên tục. Tuy nhiên, quá trình hoạt động Cơ sở 

có trang bị máy phát điện dự phòng nhằm phòng ngừa sự cố điện lưới quốc gia 

cúp nhưng chu kỳ phát máy phát điện không thường xuyên. 

Hiện nay, Cơ sở đã bố trí máy phát điện dự phòng tại tầng hầm của khối 

khách sạn, không gây ảnh hưởng đến khu dân cư xung quanh, nhà đặt máy 

phát điện được đặt trong phòng kín, có cách âm, được kết nối với bầu giảm 

thanh và ống khói (óng khói được lắp đặt trong hộp gen của khối khách sạn 

nhằm kết nối từ máy phát điện lên tầng sân thượng) để dẫn khí thải của máy 

phát điện ra môi trường xung quanh. 



 

34 
 

Việc vận hành máy phát điện dự phòng không thường xuyên và thời 

gian tương đối ít nên tác động đến môi trường xung quanh là không đáng kể. 

Do đó, Cơ sở sử dụng các biện pháp nêu trên là phù hợp với khả năng thực tế 

của Cơ sở. 

3. Công trình lưu giữ, xử lý chất thải rắn thông thường: 

a. Công trình lưu giữ chất thải sinh hoạt: 

Chủ Cơ sở bố trí các thùng chứa chất thải rắn sinh hoạt có dung tích 

20lit, có nắp đậy dọc theo hành lang của các tầng khối khách sạn; khu nhà 

hàng; khu hồ bơi… 

Hàng ngày, nhân viên có trách nhiệm thu gom, vận chuyển các chất thải 

sinh hoạt tại các vị trí nêu trên để đưa xuống khu chứa chất thải sinh hoạt tập 

trung. Vị trí khu chứa chất thải sinh hoạt tập trung của Cơ sở nằm dưới tầng 

hầm của khối khách sạn. Tại khu này, bố trí các thùng chứa màu xanh có dung 

tích 120lit, có nắp đậy nhằm tránh ruồi, chuột, gián xâm nhập. 

b. Chuẩn loại, khối lượng chất thải sinh hoạt: 

- Chuẩn loại rác bao gồm: rác thực phẩm, giấy, nilon, carton, vải, gỗ, 

thủy tinh, lon thiếc, nhôm, kim loại, tro,… 

- Khối lượng:khối lượng phát sinh chất thải sinh hoạt vào thời điểm cao 

nhất của Cơ sở thực tế khoảng 150kg/ngày đêm  

c. Biện pháp xử lý chất thải rắn sinh hoạt: 

 Đối với chất thải tái sử dụng như chai nhựa, giấy,… Chủ Cơ sở thu gom 

và bán cho các đơn vị thu mua tái sử dụng. Đối với chất thải sinh hoạt không tái 

sử dụng, Chủ Cơ sở ký hợp đồng UBND phường Hàm Tiến về việc thu gom 

chất thải rắn sinh hoạt. Đơn vị thu gom là Công ty Cổ phần Môi trường và Dịch 

vụ Đô Thị Bình Thuận hàng ngày đến thu gom, vận chuyển đến nơi xử lý. 

4. Công trình, biện pháp lưu giữ, xử lý chất thải nguy hại: 

a. Công trình lưu trữ chất thải nguy hại: 

 Chủ Cơ sở bố trí khu vực lưu trữ chất thải nguy hại riêng biệt so với 

chất thải sinh hoạt. Vị trí kho chứa chất thải nguy hại nằm dưới tầng hầm khối 

khách sạn. Khu vực này luôn luôn khô ráo, không bị nước mưa chảy tràn, bố 

trí các thùng chứa có gián nhãn cho mõi  thùng chứa  phù hợp chất thải nguy 

hại phát sinh tại Cơ sở. 

b. Chuẩn loại và khối lượng chất thải nguy hại phát sinh tại Cơ sở 

Chất thải nguy hại chủ yếu là hộp mực in thải có các thành phần nguy 

hại, bộ lọc dầu đã qua sử dụng từ máy phát điện, bóng đèn huỳnh quang và 
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các loại thuỷ tinh hoạt tính thải, dầu động cơ, hộp số và bôi trơn thải, dầu 

nhiên liệu và dầu diesel thải do quá trình bảo trì máy móc và thiết bị, giẻ lau bị 

nhiễm các thành phần nguy hại, pin chì thải, bao bì cứng thải,…Khối lượng 

chất thải nguy hại phát sinh của Cơ sở được thể hiện ở bảng sau: 

Bảng 8. Thành phần và số lượng CTNH phát sinh  

Stt Tên chất thải Trạng 

thái tồn 

tại 

Số lượng 

trung bình 

(kg/tháng) 

Số lượng 

trung bình 

(kg/năm) 

Mã CTNH 

1 Hộp mực in thải 

có các thành phần 

nguy hại. 

Rắn 0,5 1,0 08 02 04 

2 Bóng đèn huỳnh 

quang và các loại 

thuỷ tinh hoạt tính 

thải. 

Rắn 1,25 15,0 16 01 06 

3 Dầu động cơ, hộp 

số và bôi trơn 

tổng hợp thải. 

Lỏng 2,0 5,0 17 02 03 

4 Dầu nhiên liệu và 

dầu diesel thải do 

quá trình bảo trì 

máy móc và thiết 

bị. 

Lỏng 2,5 30 17 06 01 

5 Giẻ lau, vải bảo 

vệ thải bị nhiễm 

các thành phần 

nguy hại. 

Rắn 0,5 5,0 18 02 01 

6 Pin chì thải. Rắn 0,5 5,0 19 06 01 

7 Bao bì cứng thải  Rắn 1,0 15 18 01 03 

8 Bao bì (cứng, 

mềm) thải chứa 

hóa chất nông 

nghiệp có gốc 

halogen hữu cơ 

Rắn 0,5 5,0 14 01 08 
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Stt Tên chất thải Trạng 

thái tồn 

tại 

Số lượng 

trung bình 

(kg/tháng) 

Số lượng 

trung bình 

(kg/năm) 

Mã CTNH 

Tổng số lượng  7,75 84  

c. Biện pháp giảm thiểu chất thải nguy hại: 

Chủ Cơ sở cam kết thực hiện đúng theo khoản 1, điều 71, Nghị định số 

08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 Quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ 

môi trường về trách nhiệm của chủ nguồn chất thải nguy hại. Cụ thể như sau: 

- Toàn bộ lượng chất thải nguy hại phát sinh từ hoạt động của Cơ sở được 

thu gom, phân loại riêng biệt so với chất thải rắn thông thường sau đó đưa về vị 

trí tập kết như đã nêu ở trên; 

- Chủ Cơ sở liên hệ đơn vị có chức năng để ký kết hợp đồng thu gom, vận 

chuyển và xử lý chất thải nguy hại đúng quy định. Đồng thời, định kỳ cuối năm 

gửi báo cáo tình hình phát sinh và biện pháp về Sở Tài nguyên và Môi trường để 

theo dõi, giám sát. 

5. Công trình, biện pháp giảm thiểu tiếng ồn, độ rung (nếu có): 

Biện pháp giảm thiểu tiếng ổn và độ rung (chủ yếu từ máy phát điện dự 

phòng) của Cơ sở, cụ thể như sau: 

- Máy phát điện, hệ thống xử lý nước thải được bố trí xa các khu nhà nghỉ, 

khu dịch vụ (cụ thể là máy phát điện được đặt dưới tầng hầm của khối khách 

sạn). 

- Máy phát điện dự phòng được đặt trong phòng cách âm và có đệm chống 

rung. 

- Nền móng đặt các thiết bị bơm, thổi khí, máy phát điện được xây dựng 

bằng bê tông; 

- Lắp đặt các đệm chống rung bằng cao su theo như thiết kế của các máy 

phát điện, máy bơm,… để giảm rung. 

- Thường xuyên bảo dưỡng máy phát điện định kỳ.6. Phương án phòng ngừa, 

ứng phó sự cố môi trường: 

Phương án phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường trong quá trình vận 

hành thử nghiệm chủ yếu là công trình xử lý nước thải. 

6.1. Nguyên nhân sự cố hệ thống xử lý nước thải: 

Để xác định phương án phòng ngừa hệ thống xử lý nước thải, trước mắt 

cần xác định nguyên nhân cũng như đưa ra một số tình huống giả định. Thực tế 

các hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt hiện đang hoạt động trên địa bàn tỉnh 
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Bình Thuận cho thấy sự cố môi trường đối với công trình xử lý nước thải có thể 

xảy ra từ các nguyên nhân sau: 

- Sự cố do lưu lượng nước thải phát sinh cao hơn công suất thiết kế, dẫn 

đến quá tải công trình. 

- Sự cố máy móc thiết bị như bơm, máy thổi khí không hoạt động do cháy 

nổ, hoạt hư hỏng.  

- Tính toán đường dây dẫn điện không đúng so với thiết bị máy móc như 

bơm, máy thổi khí, dẫn đến tình trạng cháy nổ dây điện, làm ảnh hưởng đến 

công tác vận hành hệ thống. 

- Rác thải khó phân hủy như: bao nilong, bao cao su,... trong nước thải 

chưa được xử lý hiệu quả tại nguồn dẫn đến hòa lẫn vào dòng nước thải về hệ 

thống xử lý làm tình trạng nghẹt bơm, dẫn đến bơm bị cháy nổ. 

- Sự cố do kỹ thuật vận hành hệ thống không đúng kỹ thuật dẫn đến hiện 

tượng chết vi sinh, ảnh hưởng đến chất lượng nước thải đầu ra của Cơ sở. 

- Ngoài ra, sự cố có thể xảy ra khi quá trình pha chế hóa chất không đúng 

kỹ thuật. 

6.2. Biện pháp phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường nước thải 

Để hạn chế sự cố từ hệ thống xử lý nước thải trong giai đoạn thử nghiệm, 

Chủ Cơ sở áp dụng các biện pháp sau đây: 

- Công đoạn xây dựng hệ thống xử lý nước thải: đã xây dựng hệ thống xử 

lý nước thải có quy mô công suất lớn hơn lưu lượng nước thải phát sinh nhằm 

hạn chế hệ thống xử lý không bị quá tải trong quá trình hoạt động. Đề xuất xây 

dựng hệ thống có quy mô công suất 48m3/ngày đêm so với lưu lượng nước thải 

phát sinh cao nhất của Cơ sở là 46m3/ngày đêm. 

- Đã  trang bị máy móc thiết bị của hệ thống chủ yếu là bơm chìm, máy 

thổi khí, bơm định lượng được bố trí 02 bơm/hệ bể xử lý. Chúng sẽ hoạt động 

theo cơ chế hệ này hoạt động – hệ kia ở chế độ nghỉ (và ngược lại). Việc này 

nhằm mục đích tăng tuổi thọ của bơm, máy thổi khí, bơm định lượng, đồng thời 

là biện pháp phòng ngừa sự cố khi một trong hai bơm gặp sự cố do cháy nổ. 

- Đã tính toán và sử dụng hệ thống điện để kết nối máy móc thiết bị sao 

cho con hơn công suất thực tế của máy móc thiết bị đó, nhằm hạn chế quá trình 

hoạt động quá tải dẫn đến dây dẫn điện bị cháy nổ. 

- Kiểm soát chạy chẻ rác thải nhằm hạn chế rác thải hòa lẫn trong nước 

thải, dẫn đến nghẹt bơm, đồng thời định kỳ hàng ngày, nhân viên có trách nhiệm 
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kiểm tra các bể xem có bị rác thải vướng vào hệ thống bơm để có biện pháp 

khắc phục phù hợp. 

- Thường xuyên hướng dẫn cho công nhân kỹ thuật của Cơ sở về việc 

hướng dẫn vận hành hệ thống, đảm bảo thành thạo trước khi bàn giao chính 

thức.  
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CHƯƠNG IV: NỘI DUNG ĐỀ NGHỊ CẤP, CẤP LẠI GIẤY PHÉP MÔI 

TRƯỜNG 

 

1. Nội dung đề nghị cấp phép đối với nước thải: 

- Nguồn phát sinh nước thải: phát sinh từ hoạt động của khách du lịch và 

nhân viên của Cơ sở. 

- Lưu lượng xả nước thải tối đa: 46 m3/ngày.đêm. 

- Dòng nước thải: nước thải đề nghị cấp phép là nước thải sinh hoạt sau 

khi xử lý đạt QCVN 14:2008/BTNMT, cột A, sau đó thoát ra cống thu gom 

nước mưa của thành phố Phan Thiết tại số 29A, đường Nguyễn Đình Chiểu, 

phường HàmTiến, thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận. Việc này được 

UBDN thành phố Phan Thiết cho phép đấu nối vào hệ thống thu gom nước mưa 

tại Công văn số 345/UBND-TC ngày 24/6/2022. 

- Các chất ô nhiễm và giá trị giới hạn của các chất ô nhiễm:  

+ Các chất ô nhiễm của nước thải sinh hoạt như sau: pH, BOD5, TSS, 

TDS, Nitrat, Amoni, Sunfua, Phosphat, Dầu mỡ khoáng, Tổng các chất hoạt 

động bề mặt, Coliform.  

+ Giá trị giới hạn của các chất ô nhiễm: giới hạn của các chất ô nhiễm đối 

với nước thải sinh hoạt được thể hiện ở bảng sau. 

Bảng 9. Giới hạn của các chất ô nhiễm 

TT Thông số Đơn vị QCVN 

14:2008/BTNMT, 

cột A, k=1,0 

1 pH - 5 - 9 

2 BOD5 (200C) mg/l 30 

3 Tổng chất rắn lơ lửng (TSS) mg/l 50 

4 Tổng chất rắn hòa tan mg/l 500 

5 Sunfua (tính theo H2S) mg/l 1.0 

6 Amoni (tính theo N) mg/l 5,0 

7 Nitrat (NO3
-) (tính theo N) mg/l 30 

8 Dầu mỡ động, thực vật mg/l 10 

9 Tổng các chất hoạt động bề mặt mg/l 5 

10 Phosphat (PO4
3-) (tính theo P) mg/l 6 

11 Tổng Coliforms MPN/ 100ml 3.000 
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- Vị trí, phương thức xả nước thải và nguồn tiếp nhận nước thải:  

+ Vị trí xả thải: tại 29A, đường Nguyễn Đình Chiểu, phường HàmTiến, 

thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận. Có tọa độ VN2000 X= 1.210.586; 

Y=474.268) 

+ Phương thức xả thải: Dùng bơm chìm để bơm đặt tại bể chứa nước sạch 

sau xử lý đạt quy chuẩn theo quy định để bơm ra cống thoát nước mưa của thành 

phố. 

+ Nguồn tiếp nhận nước thải: là biển ven bờ tại phường Mũi Né, thành 

phố Phan Thiết, tỉnh Binh Thuận. Có tọa độ VN2000 X= 1.205.404; 

Y=474.210); 

2. Nội dung đề nghị cấp phép đối với khí thải (nếu có): 

Cơ sở có sử dụng máy phát điện dự phòng và chỉ hoạt động đối với 

trường hợp điện lưới quốc gia cúp nhưng không thường xuyên. Do đó, đối với 

trường hợp này Cơ sở đề xuất không đề nghị cấp phép đối với khí thải từ hoạt 

động của máy phát điện dự phòng.  

3. Nội dung đề nghị cấp phép đối với tiếng ồn, độ rung (nếu có): 

Cơ sở có sử dụng máy phát điện dự phòng và chỉ hoạt động đối với 

trường hợp điện lưới quốc gia cúp nhưng không thường xuyên. Ngoài ra, vị trí 

Cơ sở cách xa các khu vực xung quanh nên không ảnh hưởng đến môi trường 

xung quanh. Do đó, đối với trường hợp này Cơ sở đề xuất không đề nghị cấp 

phép đối với tiếng ồn, độ rung từ hoạt động của máy phát điện dự phòng.  

3.1. Kết quả quan trắc môi trường định kỳ đối với nước thải. 

Cơ sở mới đi vào vận hành thử nghiệm hệ thống xử lý nước thải sinh 

hoạt đầu tháng 03/2022, do đó kết quả quan trắc nước thải định kỳ trong 01 

năm liền kề trước thời điểm lập báo cáo đề xuất giấy phép môi trường theo 

quy định tại nội dung hướng dẫn của phụ lục XII Kèm theo Nghị định số 

08/2022/NĐ-CP ngày 10 tháng 01 năm 2022 của Chính phủ là không có đối 

với Cơ sở này 

Tuy nhiên, theo quy định tại khoản 2, Điều 20 của Thông tư số 02/TT-

BTNMT ngày 10/01/2022 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc Quy 

định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường có nêu “Việc 

quan trắc chất thải bổ sung theo quy định tại điểm đ khoản 5 Điều 28 Nghị 

định số 08/2022/NĐ-CP được thực hiện như sau: lấy 01 mẫu đơn (đối với 

nước thải),…. để đánh giá hiệu quả xử lý của công trình, thiết bị xử lý nước 

thải, khí thải (nếu có)”. Trên cơ sở hướng dẫn nêu trên, ngày 07/5/2022, Chủ 
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Cơ sở đã tiến hành lấy 02 mẫu đơn đầu ra của hệ thống xử lý nước thải sinh 

hoạt ở thời điểm khác nhau để đánh giá hiệu quả xử lý của công trình và thiết 

bị xử lý nước thải. Thông tin chất lượng nước thải đầu ra hệ thống xử lý 

nước thải của Cơ sở cụ thể như sau: 

Bảng 10. Thông tin lấy mẫu nước thải sinh hoạt 

Số hiệu mẫu Vị trí lấy mẫu 

(Theo hệ tọa độ 

VN2000, kinh tuyến 

trục 108030’, múi 

chiếu 30) 

Thời gian 

lấy mẫu 

Mô tả hiện trạng 

PE22.0978.NT01 Nước thải sau khi xử lý 

X=1210187; 

 Y= 455211 

09 giờ 00 

phút ngày 

07/05/2022 

Máy móc, thiết bị của 

hệ thống xử lý nước 

thải vận hành ổn 

định, không có dấu 

hiệu quá tải. Nước 

thải đầu ra nhìn cảnh 

quan tương đối trong, 

không mùi, không vị 

PE22.0978.NT02 14 giờ 00 

phút ngày 

07/05/2022 

Máy móc, thiết bị của 

hệ thống xử lý nước 

thải vận hành ổn 

định, không có dấu 

hiệu quá tải. Nước 

thải đầu ra nhìn cảnh 

quan tương đối trong, 

không mùi, không vị 

 

Bảng 11. Kết quả phân tích chất lượng nước thải sau khi xử lý 

STT Chỉ tiêu Đơn vị Giá trị QCVN 

14:2008/BTNMT, 

Cột A, k=1 

NT01 NT02 

1 pH - 6,96 6,83 5 - 9 

2 BOD5 (20 oC) mg/l 22 14 30 

3 
Tổng chất rắn lơ 

lửng (TSS) 

mg/l 27 16 50 
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4 
Tổng chất rắn 

hoà tan (TDS) 

mg/l 105 98 500 

5 Sunfua  mg/l 0,08 0,07 1 

6 Amoni  mg/l 1,37 1,24 5 

7 Nitrat NO3
-  mg/l 6,12 5,43 30 

8 
Dầu mỡ động, 

thực vật 

mg/l 1,83 1,25 10 

9 
Tổng các chất 

hoạt động bề mặt 

mg/l 0,39 0,28 5 

10 Phosphat (PO4
3-)  mg/l 0,94 0,79 6 

11 Tổng coliforms MPN/100ml 1,5x103 1,1x103 3.000 

Nguồn: Trung tâm phân tích và đo đạc Môi trường Phương Nam 

Nhận xét: Dựa vào kết quả phân tích chất lượng nước thải sau khi xử lý 

của Cơ sở khi so với QCVN 14:2008/BTNMT cột A, k=1,0 thì các chỉ tiêu điều 

nằm trong giới hạn cho phép của quy chuẩn. 

3.2. Kết quả quan trắc môi trường định kỳ đối với bụi, khí thải. 

Loại hình của Cơ sở là kinh doanh khách sạn, yêu cầu đòi hỏi môi 

trường không khí trong lành, không có ô nhiễm. Việc này Cơ sở đã đáp ứng 

đủ điều kiện nêu trên, riêng đối với máy phát điện dự phòng vị trí đặt dưới 

hầm, có nhà cách âm, và hệ thống ống thoát khói thải của máy phát điện được 

kết nối theo khu trục khách sạn (có chiều cao 25m) để thoát ra môi trường 

xung quanh. Đồng thời, máy phát điện dự phòng không hoạt động thường 

xuyên, chỉ hoạt động khi có sự cố điện lưới Quốc gia cúp. Do đó, trong quá 

trình hoạt động, Cơ sở không tiến hành đo đạc môi trường không khí. 
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CHƯƠNG VI: CHƯƠNG TRÌNH QUAN TRẮC  MÔI TRƯỜNG CỦA CƠ 

SỞ 

 

1. Kế hoạch vận hành thử nghiệm công trình xử lý chất thải: 

1.1. Thời gian dự kiến vận hành thử nghiệm: 

Kế hoạch vận hành thử nghiệm công trình xử lý chất thải của Cơ sở chủ 

yếu là hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt. Ngoài ra, không có công trình vận 

hành nào khác. Kế hoạch vận hành được thể hiện ở bảng sau của báo cáo: 

Bảng 12. Thời gian dự kiến vận hành thử nghiệm công trình xử lý chất thải 

TT Hạng mục công 

trình vận hành 

thử nghiệm 

Thời gian 

bắt đầu 

Thời gian kết 

thúc 

Lưu lượng dự kiến 

vận hành thử 

nghiệm 

1 Hệ thống xử lý 

nước thải  

Đầu tháng 

10/2022 

Giữa tháng 

10/2022 

46 m3/ngày 

1.2. Kế hoạch quan trắc chất thải, đánh giá hiệu quả xử lý của các công 

trình, thiết bị xử lý chất thải: 

a. Kế hoạch chi tiết về thời gian dự kiến lấy mẫu nước thải: 

Thời gian dự kiến lấy mẫu từ đầu tháng 10/2022 đến giữa tháng 10/2022, 

trong khoảng thời gian đó, Chủ Cơ sở tiến hành lấy 03 lần mẫu đầu ra của hệ 

thống xử lý nước thải vào 03 ngày liên tiếp. 

b. Kế hoạch đo đạc, lấy và phân tích mẫu nước thải: 

Theo khoản 4, Điều 21, Thông tư số 02/2022/BTNMT ngày 10/01/2022 

của Bộ Tài nguyên và Môi trường có nêu “Dự án đầu tư, cơ sở thuộc đối tượng 

quy định tại Cột 3 Phụ lục 2 ban hành kèm theo Nghị định số 08/2022/NĐ-CP 

thực hiện quan trắc chất thải theo quy định tại khoản 1, 2 và 3 Điều này”. Có 

nghĩa là: 

- Giai đoạn điều chỉnh hiệu quả công trình xử lý nước thải: yêu cầu lấy 03 

mẫu tổ hợp ở 03 thời điểm khác nhau trong ngày; Thời gian đánh giá trong giai 

đoạn điều chỉnh hiệu quả của công trình xử lý nước thải ít nhất là 75 ngày kể từ 

ngày bắt đầu vận hành thử nghiệm. Tần suất và thông số quan trắc được quy 

định như sau: Tần suất quan trắc nước thải tối thiểu là 15 ngày/lần; thông số 

quan trắc thực hiện theo giấy phép môi trường.  

- Giai đoạn vận hành ổn định cuẩ hệ thống xử lý nước thải: lấy mẫu nước 

thải ít nhất là 07 ngày liên tiếp sau giai đoạn điều chỉnh; Tần suất quan trắc nước 

thải ít nhất là 01 ngày/lần (đo đạc, lấy và phân tích mẫu đơn đối với 01 mẫu 
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nước thải đầu vào và ít nhất 07 mẫu đơn nước thải đầu ra trong 07 ngày liên tiếp 

của công trình xử lý nước thải); thông số quan trắc thực hiện theo giấy phép môi 

trường. 

Tuy nhiên, Cơ sở khách sạn Boton Mũi Né không thuộc đối tượng quy định 

tại cootjt 3, Phụ lục 2 của Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022. Do đó, 

Cơ sở này được áp dụng theo quy định tại khoản 5, Điều 21, Thông tư số 

02/2022/BTNMT ngày 10/01/2022, tức là việc quan trắc nước thải do chủ Cơ sở 

tự quyết định nhưng phải bảo đảm quan trắc ít nhất 03 mẫu đơn trong 03 ngày 

liên tiếp của giai đoạn vận hành ổn định các công trình xử lý chất thải. Vì vậy, 

kế hoạch đo đạc, lấy và phân tích mẫu nước thải của Cơ sở được lấy 03 mẫu 

đơn trong 03 ngày liên tiếp, cụ thể như sau: 

- Thời gian đánh giá hiệu quả trong giai đoạn vận hành ổn định của công 

trình xử lý nước thải là 07 ngày liên tiếp sau giai đoạn điều chỉnh. 

- Tần suất quan trắc nước thải: 01 ngày/lần. 

- Vị trí quan trắc: 01 mẫu nước thải sau hệ thống xử lý nước thải tập trung. Có 

tọa độ VN2000 X=1.210.187;Y= 455.211 

- Thông số quan trắc: pH, BOD5, TSS, TDS, Nitrat, Amoni, Sunfua,  

Phosphat, Dầu mỡ khoáng, Tổng các chất hoạt động bề mặt, Coliform. 

- Quy chuẩn so sánh: QCVN 14:2008/BTNMT, cột A- quy chuẩn kỹ thuật 

quốc gia về nước thải sinh hoạt. 

c. Tổ chức có đủ điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường dự 

kiến phối hợp để thực hiện kế hoạch. 

 Tên đơn vị phân tích:  

Trung tâm Phân tích và Đo đạc Môi Trường Phương Nam (gọi tắt là 

Trung tâm) 

Địa chỉ: Số 15, Đoàn Thị Điểm, phường 4, Tp Vũng Tàu, T.Bà Rịa Vũng 

Tàu. 

Hiện nay, Trung tâm Phân tích và Đo đạc Môi trường Phương Nam đã 

được Bộ Tài nguyên và Môi trường cấp Quyết định về việc chứng nhận đủ 

điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường số 828/QĐ- BTNMT ngày 

10/04/2015 và Quyết định số 1071/QĐ-BTNMT ngày 12/5/2016 về việc điều 

chỉnh nội dung Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi 

trường. Mã số hiện nay của Trung tâm là VIMCERTS 075.  
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 Thiết bị đo đạc, lấy mẫu và phân tích 

Bảng 13. Thông tin về thiết bị đo đạc, lấy mẫu và phân tích nước 

TT Tên thiết bị Model thiết bị Hãng sản xuất Tần suất 

hiệu chuẩn 

I Thiết bị quan trắc 

1 Bình Inox lấy mẫu 

nước 

- Việt Nam 1 năm /lần 

2 Máy đo 

EC/TDS/nhiệt độ 

AD332 

AD332 Hungary 1 năm /lần 

3  Máy đo nhanhDO HQ-30D Qualytic  1 năm/ lần 

4  Máy đo pH pH-618 Ezodo 1 năm /lần 

II Thiết bị thí nghiệm 

5  Máy quang phổ  UV-2550 Labomed 1 năm /lần 

6  Máy đo pH HI-2212 Ezodo 1 năm /lần 

7  Máy đo nhanhDO HQ-30D Qualytic 1 năm /lần 

8 Máy phá mẫu COD DRB-200 Hach 1 năm /lần 

9 Cân Phân tích  CPA224S Bel 1 năm /lần 

10 Cân kỹ thuật BL320 Bel 1 năm /lần 

11 Bộ phá mẫu Keldal DK6 Heating Mantle 1 năm /lần 

12 Máy chưng cất nước A8000 Favorit 1 năm /lần 

13 Tủ sấy UNB-100 Memmert 1 năm /lần 

14 Tủ ủ BOD FOC-215E Velp 1 năm /lần 

15 Tủ hút - Việt Nam 1 năm /lần 

16 Tủ mát DL-2620A Darling 1 năm /lần 

17 Tủ lạnh S21VPB Toshiba 1 năm /lần 

18 Thiết bị đo nhiệt độ 

và độ ẩm không khí 

TH-108 Anymetre 1 năm /lần 

19 Thiết bị đo nhiệt độ 

và độ ẩm không khí 

EA-20 Anymetre 1 năm /lần 

20 Đồng hồ đo nhiệt độ 

hiện số 

YF-160A YFE-Tawan 1 năm /lần 

21 Quả cân M1 Việt Nam 1 năm /lần 

22 Quả cân F2 Việt Nam 1 năm /lần 
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TT Tên thiết bị Model thiết bị Hãng sản xuất Tần suất 

hiệu chuẩn 

23 Bình hút ẩm - Beoco-Đức 1 năm /lần 

24 Bình hút chân không - Việt Nam 1 năm /lần 

25 Bộ phá mẫu đạm 4 

chỗ  

DK6 Đức 1 năm /lần 

26 Máy cất đạm Gerhardt TT625 Đức 1 năm /lần 

27 Máy phá mẫu đạm 

Gerhardt 

GTT625 Đức 1 năm /lần 

 Phương pháp đo đạc, lấy mẫu và phân tích 

Bảng 14. Phương pháp lấy mẫu hiện trường 

STT Thông số Phương pháp lấy mẫu 

1 pH TCVN 6492:2011 

2 COD Làm lạnh đến 1-5oC 

3 BOD5 Làm lạnh đến 1-5oC 

4 TSS Làm lạnh đến 1-5oC 

5 Tổng N Làm lạnh đến 1-5oC 

6 Tổng P Làm lạnh đến 1-5oC 

7 Dầu mỡ động thực vật Làm lạnh đến 1-5oC 

8 Coliforms 

Chay thủy tinh vô trùng 

và bảo quản trong nhiệt 

độ lạnh 

Phương pháp đo tại hiện trường và phân tích trong phòng thí nghiệm 

                       Bảng 15. Phương pháp đo tại hiện trường 

STT Tên thông 

số 

Phương pháp đo Giới hạn 

phát hiện 

Dải đo Ghi 

chú 

1 Độ ồn TCVN 7878-2:2010  
30 ÷ 140 

dBA   

2 pH TCVN 6492: 2011  2 ÷ 12   

Bảng 16. Phương pháp phân tích trong phòng thí nghiệm 

STT 
Tên thông 

số 
Phương pháp đo 

Giới hạn phát 

hiện 

Dải 

đo 

Ghi 

chú 

1 pH TCVN 6492: 2011  2 ÷ 12 

 2 COD SMEWW 5220C:2012 2 mg/L  
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STT 
Tên thông 

số 
Phương pháp đo 

Giới hạn phát 

hiện 

Dải 

đo 

Ghi 

chú 

3 BOD5 TCVN 6001-1: 2008 21 mg/L  

 4 TSS HD25-TB-NET 5 mg/L  

 5 Tổng N TCVN 6638:2000 1 mg/L  

 6 Tổng P TCVN 6202: 2008 0,01 mg/L  

 7 Coliforms TCVN 6187-1:2009 3 MPN/100mL   

8 Amoni EPA Method 350.2  0, 0,01 mg/L   

9 Sunfua SMEWW4500-S2-:2012 0,04 mg/L   

10 Xianua     

2. Chương trình quan trắc chất thải  

2.1. Chương trình quan trắc môi trường định kỳ 

 Quan trắc nước thải sinh hoạt 

- Tần suất quan trắc nước thải: 03 tháng/lần 

- Vị trí quan trắc: 01 mẫu nước thải sau hệ thống xử lý nước thải tập trung. 

Tọa độ VN2000 X=1210187;Y= 455.211 

- Thông số quan trắc: pH, BOD5, TSS, TDS, Nitrat, Amoni, Sunfua,  

Phosphat, Dầu mỡ khoáng, Tổng các chất hoạt động bề mặt, Coliform. 

- Quy chuẩn so sánh: QCVN 14:2008/BTNMT, cột A- quy chuẩn kỹ thuật 

quốc gia về nước thải sinh hoạt. 

 Quan trắc chất lượng nước biển ven bờ 

- Thông số chọn lọc: pH, Tổng chất rắn lơ lửng (TSS); Amôni (NH4
+) (tính 

theo N); Hàm lượng sắt tổng số, Phosphat, Coliform. 

- Địa điểm giám sát: nước biển ven bờ cạnh Cơ sở. Tọa độ VN2000 X= 

X=1210193;Y= 455210 

- Tần số lấy mẫu: 06 tháng/lần. 

- Quy chuẩn so sánh QCVN 10-MT:2015/BTNMT – quy chuẩn kỹ thuật 

quốc gia về nước biển ven bờ. 

2.2. Chương trình quan trắc tự động, liên tục chất thải: 

Căn cứ quy định tại số thứ tự 3 Cột 5  phụ lục XXVIII, ban hành kèm 

theo Nghị định 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ có yêu cầu 

các Dự án, cơ sở không thuộc loại hình sản xuất, kinh doanh, dịch vụ có nguy 

cơ gây ô nhiễm môi trường quy định tại Phụ lục II ban hành kèm theo Nghị 

định này với mức lưu lượng nước thải từ 500 đến dưới 1.000 m3/ngày (24 giờ) 

thì phải thực hiện quan trắc tự động, liên tục. Tuy nhiên, đối với hoạt động của 
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Cơ sở chỉ phát sinh nước thải tối đa khoảng 46m3/ngày đêm nên căn cứ quy 

định trên thì Cơ sở không thuộc đối tượng phải lắp đặt hệ thống quan trắc tự 

động, liên tục. 

2.3. Hoạt động quan trắc môi trường định kỳ, quan trắc môi trường tự 

động, liên tục khác theo quy định của pháp luật có liên quan hoặc theo đề 

xuất của chủ cơ sở. 

Ngoài việc quan trắc môi trường định kỳ theo quy định nêu trên, Chủ 

Cơ sở không đề xuất hoạt động quan trắc môi trường định kỳ, quan trắc môi 

trường tự động, liên tục nào khác. 

3. Kinh phí thực hiện quan trắc môi trường hằng năm. 

Căn cứ các chỉ tiêu lấy mẫu môi trường và tần suất giám sát, cũng như 

căn cứ đơn giá phân tích mẫu của địa phương hiện nay, dự kiến kinh phí thực 

hiện quan trắc môi trường hàng năm của Cơ sở, cụ thể thể hiện ở bảng dưới đây: 

Bảng 17. Kinh phí thực hiện quan trắc hàng năm của Cơ sở 

STT Chỉ tiêu Đơn 

giá 

Số 

lượng 

Tần 

suất/năm 

Thành 

tiền 

I PHÂN TÍCH MẪU (1+2)  6.100.000 

1 MẪU NƯỚC THẢI       5.240.000 

  pH 30.000 1 4 120.000 

  BOD5 (20oC) 100.000 1 4 400.000 

  Tổng chất rắn lơ lửng TSS) 70.000 1 4 280.000 

  Tổng chất rắn hòa tan TDS) 70.000 1 4 280.000 

  Dầu mỡ động, thực vật 300.000 1 4 1.200.000 

  Sunfua (S2-) 80.000 1 4 320.000 

  Amoni (NH4
+) 90.000 1 4 360.000 

  Chất hoạt động bề mặt 300.000 1 4 1.200.000 

  Photphat (PO4
3-)  80.000 1 4 320.000 

  Nitrat 90.000 1 4 360.000 

  Coliform 100.000 1 4 400.000 

2 MẪU NƯỚC BIỂN       860.000 

  pH 30.000 1 2 60.000 

  TSS 60.000 1 2 120.000 

  NH4
+ 60.000 1 2 120.000 

  PO4
3- (tính theo P) 90.000 1 2 180.000 



 

49 
 

STT Chỉ tiêu Đơn 

giá 

Số 

lượng 

Tần 

suất/năm 

Thành 

tiền 

  Sắt (Fe) 90.000 1 2 180.000 

  Coliform 100.000 1 2 200.000 

II Hợp đồng thu gom chất thải nguy hại 10.000.000 

III Hợp đồng thu gom chất thải sinh hoạt 12.000000 

IV Chi phí báo cáo công tác bảo vệ môi trường hàng năm  10.000.000 

V TỔNG CỘNG (I+II+III+IV) 38.100.000 
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CHƯƠNG VII: KẾT QUẢ KIỂM TRA, THANH TRA  VỀ BẢO VỆ MÔI 

TRƯỜNG ĐỐI VỚI CƠ SỞ 

Từ khi Cơ sở đi vào hoạt động cho đến nay Cơ sở chưa có đợt kiểm tra, 

thanh tra về bảo vệ môi trường của cơ quan có thẩm quyền. Do đó nội dung 

này chủ Cơ sở không đề cập trong báo cáo.  
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CHƯƠNG VIII: CAM KẾT CỦA CHỦ CƠ SỞ 

 

Công ty TNHH Vinapoland cam kết thực hiện các biện pháp giảm thiểu 

tác động về kinh tế xã hội, môi trường. Cụ thể:  

- Cam kết về tính chính xác, trung thực của hồ sơ đề nghị cấp giấy phép 

môi trường. 

- Thực hiện các biện pháp giảm thiểu các tác động xấu đã nêu ở báo cáo 

này, đảm bảo các nguồn thải (khí thải, nước thải, chất thải rắn,…) phát sinh do 

hoạt động của Cơ sở nằm trong giới hạn cho phép của Quy chuẩn Việt Nam 

(QCVN) về môi trường trong giai đoạn hoạt động của Cơ sở; 

- Thực hiện chương trình giám sát môi trường định kỳ và lập báo cáo 

công tác bảo vệ môi trường theo quy định; 

- Cam kết đền bù và khắc phục ô nhiễm môi trường trong trường hợp các 

sự cố, rủi ro môi trường xảy ra khi triển khai Cơ sở; 
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